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Svar pa fonnell underrattelse angaende genomforande i nationell ratt
av direktiv (KOM:s ref. SG-Greffe (2007) 0/207222, arendenummer
2007/1179>2007/1184)

SVERIGES

STANDIGA REPRESENTATION

VID EUROPEISKA UNIONEN

rBitriid'antfe stiind'iga representanten
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1049 Bryssel

(14 bilagor)

Harmed ovetIamnas den svenska tegeringens svat pi kommissionens skrivelse
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-1-REG ERI N G SKA N S LI ET 2008-01-23

Utri kesdepartementet Europeiska gemenskapernas kommission
Generalsekretariatet
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bryssel
BELGIEN

Rattssekretariatet (RS)

Formell underrattelse angaende genomforande i nationell ratt av direktiv
(KOM:s arendenummer 200711179-2007/1184)
(14 bilagor)

1. Kommissionen har i en formeH underrattelse, som inkom till Sveriges
standiga representation vid Europeiska unionen den 27 november 2007,
gjort gaHande att Sverige inte har anmalt genomforandet av foljande
direktiv, eHer underlatit att vidta de atgarder som ar nodvandiga for att
genomfora direktiven i svensk lagstiftning:

direktiv 2005/36/EG om erkannande av yrkeskvalifikationer,
direktiv 2005/71/EG om ett sarskilt forfarande for tredjelands-
medborgares inresa och vistelse i forskningssyfte,
direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eHer
behandlats i samband med tillhandahlliande av allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster eHer allmanna kommunika-
tionsnat och om andring av direktiv 2002/58/EG
direktiv 2006/77 /EG om andring av bilaga I till direktiv 2002/32/EG
med avseende pa gransvarden for organiska klorforeningar i
djurfoder,
direktiv 2006/86/EG om tillampning av direktiv 2004/23/EG med
avseende pa sparbarhetskrav, anmalan av allvarliga biverkningar och
komplikationer samt vissa tekniska krav for kodning, bearbetning,
konservering, forvaring och distribution av manskliga vavnader och
celler,och
direktiv 2006/120/EG om rattelse och andring av direktiv
2005/30/EG om andring, for att anpassa dem till den tekniska
utvecklingen, av direktiv 97/24/EG och 2002/24/EG avseende
typgodkannande av EG/EU-ratt.

2. Kommissionen har anfon att Sverige darigenom inte har uppfyllt sina
skyldigheter enligt direktiven. Den svenska regeringen vill med
anledning harav anfora foljande.

Postadress
103 39 Stockholm

Besiiksadress
Malmtorgsgatan 3

Telefonvaxel
08·4051000

Telefax
08·7231176

E·post, registratorOforeign.minishy.se
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Direktiv 2005/36/EG om erkannande av yrkeskvalifikationer
(arendenummer 2007/1179)

3. Enligt den formella underrattelsen skulle inga genomforande-
bestammelser ha anmalts till kommissionen betraffande direktivet.
Enligt vad som framgar nedan ar detta inte korrekt.

4. Savitt galler advokater ar direktivet genomfort genom 8 kap.
rattegangsbalken (1942:740) samt genom andringar av stadgarna for
Sveriges advokatsamfund (se bilaga 1:1 med underbilagor). Anmalan om
genomforandet gjordes i den elektroniska genomforandedatabasen den
19 oktober 2007 (se bilaga 1:2).

5. Savitt galler brandskyddskontrollanter ar direktivet genomfort genom
forordningen (2007:686) om andring i forordningen (2003:789) om
skydd mot olyekor, genom forordningen (2007:687) om andring i
forordningen (2005:890) med instruktion for Statens raddningsverk oeh
genom Statens raddningsverks foreskrifter (SRVFS 2007:3) om
erkannande av utlandska yrkeskvalifikationer (se bilaga 2:1 med
underbilagor). Anmalan om genomforandet gjordes i den elektroniska
genomforandedatabasen den 19 oktober 2007 (se bilaga 2:2).

6. Savitt galler auktoriserade tolkar oeh auktoriserade oversattare ar direktivet
genomfort genom forordningen (2007:718) om andring i forordningen
(1985:613) om auktorisation av tolkar oeh oversattare. (se bilaga 3:1 med
underbilagor). Anmalan om genomforandet gjordes i den elektroniska
genomforandedatabasen den 19 oktober 2007 (se bilaga 3:2).

7. Savitt galler liirare ar direktivet genomfort genom 2 kap. skollagen
(1985:1100), genom forordningen (1999:1421) om behorighetsbevis for
larare med utlandsk utbildning, genom Hogskoleverkets foreskrifter
(HSVFS 2007:7) om behorighetsbevis for larare med utlandsk utbildning
oeh genom forordningen (2007:431) om andring i forordningen (2003:7)
med instruktion for Hogskoleverket (se bilaga 4:1 med underbilagor).
Anmalan om genomforandet gjordes i den elektroniska
genomforandedatabasen den 19 oktober 2007 (se bilaga 4:2).

8. Savitt galler veterinarer ar direktivet genomfort genom lagen (1994:844)
om behorighet att utova veterinaryrket, genom forordningen (1994:845)
om behorighet att utova veterinaryrket, m.m., genom foreskrifterna
(SJVFS 2007:68) om andring i Statens jordbruksverks foreskrifter
(SJVFS 2004:83) om legitimation som veterinar for den som har
utlandskt behorighetsbevis, genom foreskrifterna (SJVFS 2007:35) om
andring i Statens jordbruksverks foreskrifter (SJVFS 2001:83) om
speeialistkompetens for veterinarer, genom forordningen (1993:221) for
Sveriges lantbruksuniversitet samt genom forordningen (1994:2035) om
vissa skyldigheter for myndigheter vid ett medlemskap i Europeiska
unionen (se bilaga 5:1 med underbilagor). Anmalan om genomforandet
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gjordes i den elektroniska genomforandedatabasen den 19 oktober 2007
(se bilaga 5:2).

9. Savitt galler elinstallatorer ar direktivet genomfort genom
elinstallatorsforordningen (1990: 806), genom Elsakerhetsverkets
foreskrifter (2007:2) om behorighet for elinstallatorer, genom
forordningen (2007:1121) med instruktion for Elsakerhetsverket och
genom forvaltningslagen (1986:223) (se bilaga 6:1 med underbilagor).
Anmalan om genomforandet gjordes i den elektroniska
genomforandedatabasen den 10 december 2007 (se bilaga 6:2).

10. Savitt galler trafiklarare (oeh utbildningsledare) ar direktivet genomfort
genom lagen (1998:493) om trafikskolor, genom forordningen
(1998:978) om trafikskolor, genom Vagverkets foreskrifter (VVFS
2007:304) om erkannande av yrkeskvalifikationer for godkannande av
trafiklarare och utbildningsledare samt genom forordningen (1997:652)
med instruktion for Vagverket (se bilaga 7:1 med underbilagor).
Anmalan om genomforandet gjordes i den elektroniska genom-
forandedatabasen den 10 december 2007 (se bilaga 7:2).

11. Savitt galler yrkena inom halso- oeh sjukvarden ar direktivet genomfort
genom lagen (1998:531) om yrkesverksamhet pa halso- och sjukvardens
omrade, genom forordningen (2007:806) om andring i forordningen
(1998:1513) om yrkesverksamhet pa halso- och sjukvardens omrade,
genom forordningen (2007: 1202) med instruktion for Socialstyrelsen
och genom Socialstyrelsens foreskrifter (SOSFS 2007:23) om
erkannande av yrkeskvalifikationer inom halso- och sjukvarden (se bilaga
8:1 med underbilagor). Anmalan om genomforandet gjordes i den
elektroniska genomforandedatabasen den 20 december 2007 (se bilaga
8:2).

12. Savitt galler fastighetsmaklare foreligger en promemoria med utkast till
forordningsandringar, vilken bifogas (bilaga 9). Denna har remitterats
och remisstiden gick ut den 11 januari 2008. Regeringen vantas fatta
beslut om de foreslagna forordningsandringarna senast under februari
2008 och andringarna beraknas trada i kraft senast under mars 2008.
Fastighetsmaklarnamnden arbetar parallellt med att ta fram foreskrifter
som planeras att trada ikraft i anslutning till forordningsandringarna.
Anmalan till kommissionen om genomforandet kommer att ske sa snart
de nodvandiga andringarna har amagits.

13. I samma promemoria (bilaga 9) behandlas vaktare och promemorian
innehaller ett utkast till forfattningsandringar avseende denna yrkes-
kategori. Remisstiden gick ut den 11 januari 2008. En lagradsremiss
kommer att fardigstallas och efter yttrande fran lagradet kommer en
proposition att lamnas till riksdagen. Forfattningsandringarna beraknas
trada i kraft den 1 juli 2008 och kommer att anmalas till kommissionen
sa snart de har antagits.
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14. Savitt galler revisorer overvager regeringen pa vilket satt direktivet bor
inforlivas. Som underlag for detta finns betankandet Revisionsutskott
m.m.; Genomforande av 2006 ars revisorsdirektiv, (SOU 2007:56). Det
kan noteras .att fragan om hur granssnittet meUan nu aktuellt direktiv
och revisorsdirektivet bor se ut alltjamt ar foremaI for diskussion meUan
kommissionen och medlemsstaterna. Direktiven innehaIler regler av
samma slag, t.ex. nar det galler villkor for erka.nnande. Den svenska
regeringens avser att i samband med genomforandet av revisorsdirektivet
aven vidta de argarder som kan vara nodvandiga pa grund av nu aktuellt
direktiv. Tidsplanen for detta ar att en lagradsremiss ska vara fardig
under sommaren 2008 och en proposition i september 2008. For-
fattningsandringarna beraknas trada i kraft senast nasta arsskifte.

15. Av ovan redovisade forfattningar framgar vilken myndighet som ar
behorig myndighet enligt direktivet for respektive yrke. Darutover har
handelskamrarna, genom forordningen (2007:730) om a.ndring i
handelskammarforordningen (1990: 733), bemyndigats att utfarda intyg
om faktiskt utovande av sadan verksamhet som avses i bilaga IV till
direktivet (se bilaga 10:1). AnmaIan om genomforandet gjordes i den
elektroniska genomforandedatabasen den 19 oktober 2007 (se bilaga
10:2).

16. Regeringen har utsett Hogskoleverket att vara kontaktpunkt enligt artikel
57 i direktivet. Detta framgar av 7 § tredje punkten forordningen
(2003:7) med instruktion for Hogskoleverket enligt andring genom
forordningen (2007:431) (se bilaga 11:1). AnmaIan om genomforandet
gjordes i den elektroniska genomforandedatabasen den 19 oktober 2007
(se bilaga 11:2).

17. Sammanfattningsvis har direktivet genomforts i tid savitt gaIler
advokater, brandskyddskontrollanter, auktoriserade tolkar,
auktoriserade oversattare, larare, veterinarer, elinstallatorer och
trafiklarare. Direktivet ar numera ocksa genomfort savitt gaIler yrkena
inom haIso- och sjukvarden. Betraffande revisorer fortgar arbetet med
att genomfora direktivet, men det forsvaras av att det rader osakerhet om
hur direktivet forhaller sig till revisorsdirektivet. Nodvandiga
forfattningsandringar beraknas vara i kraft senast nasta arsskifte. Savitt
gaIler vaktare beraknas nodvandiga forfattningsandringar vara i kraft
senast den 1 juli 2008. I Fraga om fastighetsmaklare befinner sig
genomforandet i sin slutfas och alIa nodvandiga andringar kommer att
vara pa plats och notifierade de narmaste manaderna.
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Direktiv 2005/71/EG om ett sarskilt forfarande for tredjelands-
medborgares inresa oeh vistelse i forskningssyfte (arendenummer
2007/1180)

18. Aven om Sverige redan har ett i stort sett fungerande forfarande for
mottagande av gastforskare innebar direktivet att Vlssa
forfattningsandringar bor goras.

19. Propositionen Genomforandet av EG-direktivet om tredjelands-
medborgares inresa oeb vistelse i forskningssyfte ar under utarbetande oeh
planeras att lamnas till riksdagen i februari 2008. I denna foreslar
regeringen att en ny lag om godkannande av forskningshuvudman, m.m.
infors. Vidare fareslas ett bemyndigande i udanningslagen (2005:716)
med innebarden att regeringen far meddela fareskrifter i fraga om
uppehallstillstc1nd till gastforskare oeh dennas familjemedlemmar.
Sludigen faresUs nya bestammelser i lagen (1962:381) om allman
farsakring oeh i studiestadslagen (1999: 1395) med inneborden att en
gastforskare inklusive familjemedlemmar ska likstallas med svenska
medborgare vid berakning av farsakringstid far sjuk- oeh
aktivitetsersattning respektive vad galler ratten till viss studiehjalp.
Farfattningsandringarna kommer att trada i kraft senast den 1 juli 2008
oeh anmalas till kommissionen si snart de har antagits.

20. Samtidigt med att propositionen behandlas i riksdagen avser regeringen
att bereda andringar i utlanningsfarordningen (2006:97) oeh
farordningen med instruktion far den myndighet som ska besluta oeh
handlagga fragor om godkannande av forskningshuvudman. Genom
delegation i den nya lagen om godkannande av forskningshuvudman far
Migrationsverket mojlighet att ge narmare fareskrifter om utformningen
av mottagningsavtal.

Direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller
behandlats i samband med tillhandahillande av allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna kommunika-
tionsnat oeh om andring av direktiv 2002/58/EG (arendenummer
2007/1181)

21. Regeringen gay i maj 2006 en sarskild utredare i uppdrag att lamna far-
slag till hur direktivet ska genomforas i svensk ran. Uppdraget skulle
slutredovisas senast den 1 april 2007, men om utredaren ansag det vara
majligt fiek utredaren garna lamna ett delbetankande avseende fast oeh
mobil telefoni tidigare an sa. I mars 2007 begarde oeh fiek utredaren,
bl.a. med hanvisning till fragornas komplexitet, farlangd tid far
utfarande av uppdraget.

22. Utredaren presenterade den 7 november 2007 betankandet Lagring av
trafikuppgifter for brottsbekiimpning (SOU 2007:76), vilken bifogas
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(bilaga 12). I betankandet hanteras skyldigheten att lagra trafikuppgifter
i ett sammanhang, dvs. utan att dela upp genomforandet i en del som
avser fast oeh mobil telefoni oeh en annan del som galler Internetbaserad
kommunikation. Som skal for detta anfors bland annat att den tekniska
utveeklingen gor det alit svarare att gora en atskillnad mellan de olika
teknikerna nar det galler kommunikation. Sadana synpunkter har oeksa
framforts av experter vid moten anordnade av kommissionen angaende
implementering av direktivet.

23. Mot denna bakgrund kommer direktivet au genomfora i Sverige i ett
sammanhang. Betankandet ar for narvarande pa sedvanlig remiss till
berorda myndigheter, organisationer oeh det privata naringslivet.
Remisstiden gar ut den 14 mars 2008. Darefter ska remissvaren
sammanstallas oeh farslaget granskas av lagradet innan en proposition
kan fardigstallas oeh laggas fram i riksdagen. Den lagstiftning som
behovs for att genomfora direktivet beraknas darmed kunna trada i kraft
under det farsta kvartalet av 2009.

Direktiv 2006/77 /EG om andring av bilaga I till direktiv 2002/32/EG
med avseende pa gransvarden for organiska klorforeningar i
djurfoder (arendenummer 2007/1182)

Direktiv 2006/86/EG om tillampning av direktiv 2004/23/EG med
avseende pa sparbarhetskrav, anmalan av allvarliga biverkningar oeh
komplikationer samt vissa tekniska krav for kodning, bearbetning,
konservering, forvaring oeh distribution av manskliga vavnader oeh
eeller (arendenummer 2007/1183)

24. Direktivet planeras genomfaras genom en andring i Jordbruksverkets
foreskrifter. Enligt planeringen ska beslut om andring i fareskrifterna
fattas den 1 februari 2008. Anmalan till kommissionen om
genomforandet kommer att ske snarast darefter.

25. En promemoria med farslag till nodvandiga lagandringar utarbetas for
narvarande inom Soeialdepartementet. Promemorian beraknas kunna
skiekas ut pi remiss med forkortad remiss tid till berorda myndigheter
for synpunkter i februari 2008. Regeringen avser att lamna en
lagradsremiss till Lagradet senast i maj 2008. En proposition beraknas
kunna avlamnas till riksdagen senast i juni 2008. Riksdagen kommer att
behandla propositionen under hasten 2008 oeh de fareslagna
lagandringarna planeras att trada i kraft den 1 januari 2009.

26. Darutover kraver direktivet att myndighetsforeskrifter antas av
Soeialstyrelsen oeh Lakemedelsverket. Dessa myndighetsfareskrifter
kommer att trada i kraft samtidigt som lagandringarna.

Direktiv 2006/120/EG om rattelse oeh andring av direktiv
200S/30/EG om andring, for att anpassa dem till den tekniska
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utveeklingen, av direktiv 97/24/EG oeh 2002/24/EG avseende
typgodkannande av EG/EU-ratt (2007/1184)

27. Direktivet besrar av totalt fern artiklar, varav de tva forsta har materiellt
innehall. Artikel 1 ar genomford genom Vagverkets foreskrifter (VVFS
2007: 198) om andring i foreskrifterna (VVFS 2003:23) om motoreyklar
oeh slapvagnar som dras av motoreyklar oeh genom Vagverkets
foreskrifter (VVFS 2007: 199) om andring i foreskrifterna (VVFS
2003:24) om mopeder oeh slapvagnar som dras av mopeder.
Foreskrifterna bifogas (bilaga 13:1-2). Anmalan om genomforandet
gjordes i den elektroniska genomforandedatabasen den 7 januari 2008 (se
bilaga 13:3).

28. Artikel 2, som innebar att medlemsstaterna fran oeh med den 1 januari
2009 inte langre ska tillata att ersattningskatalysatorer, vilka inte ar av en
typ for vilken typgodkannande beviljats, salufors eller monteras i fordon.
Det Finns idag inte nagot bemyndigande for regeringen att forbjuda
forsaljning av utrustning till motorer, exempelvis ersattnings-
katalysatorer. I proposition 2007/08:46, Efterkonvertering av personbilar
for alternativbranslen, m.m., har regeringen bl.a. foreslagit att ett sadant
bemyndigande infors i lagen (se framforallt s. 12-13 i propositionen).
Lagandringen foreslc1s trada i kraft den 1 juli 2008. Nar lagandringen ar
beslutad av riksdagen kan artikel 2 genomforas i svensk ratt genom en
andring i forordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening.
Propositionen bifogas (bilaga 14). Det kan doek konstateras att art ike12
materiellt sett endast har betydelse fran oeh med den 1 januari 2009. oeh
att bestammelsen till dess kommer att vara genomford i svensk ratt.

Den svenska regeringen star givetvis till kommissionens forfogande med
ytterligare upplysningar i dessa arenden om kommissionen sa onskar.

r;;L~
AnnaFalk
Departementsrad



Genomr6rande av direktiv 2005/36IEG i svensk lagstiftning

Yrke: Advokat

Bilaga I: 8 kap. rattegangsbalken (1942:740)
Bilaga 2: Konsoliderad version av stadgarna ilir Sveriges advokatsamfund
Bilaga 3: SFS 2007:705 innehAllande regeringens beslut den 30 augusti 2007 att faststalla de
andringar av stadgarna ilir Sveriges advokatsamfund som samfundet den 8 juni 2007 beslutat om
med anledning av genomforandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Direktiv 2005/36/EG svensk lag, flrordning, hiinvisning till bi/aga
.f!!reskrif!_

Art. 3.1 a) 8 kap. loch 2 §§ Bilaga 1
rattegangsbalken

Art. 4.1 8 kap. loch 2 §§ RB Bilaga 1
Art. 4.2 8 kap. 2 § tredje stycket RB Bilaga 1
Art. 13.1 8 kap. 2 § stycket RB och 3 § Bilaga loch bilaga 2

advokatsamfundets stadgar
Art. 14.1 8 kap. 2 § tredje stycket RB Bilaga loch bilaga 2

och 3 § tredje stycket advokat-
samfundets stadgar

Art. 14.3 8 kap. 2 § tredje stycket RB Bilaga loch bilaga 2
och 3 §tredje stycket advokat-
samfundets stadgar

Art. 14.5 3 § tredje stycket advokat- Bilaga 2
samfundets sta(!_gar

Art. 50.1 4 § samfundets sta<i_gar BiI~a2
Art. 51.1 4 b § samfundets stadgar Bil~a2
Art. 51.2 4 och 4 b §§ samfundets Bilaga2

stad_gar
Art. 51.3 8 kap. 8 § RB Bila_g_a1
Art. 56.1 4 c § samfundets stadgar Bilaga2
Art. 56.2 4 c_§_ samfundets stad_gar Bil~a2
Art. 56.3 8 kap. 3 § RB Bil~al



SFS nr: 1942:740

Departement!

myndighet: Justitiedepartementet DOM, LS och A
Rubrik: Rattegangsbalk (1942:740)

Utfardad: 1942-07-18

Andring inford: t.o.m. SFS 2007:636

UTDRAG

8 Kap. Om advokater

1 § For riket skall finnas ett allmant advokatsamfund. Stadgar for
samfundet faststallas av regeringen.

Advokat ar den som ar ledamot av samfundet. Lag (1974:573).

2 § Till ledamot av advokatsamfundet far endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska
unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsomradet eller i
Schweiz,

2. har avlagt de kunskapsprov som ar foreskrivna for behorighet
till domarambete,

3. har genomgatt for advokatverksamhet erforderlig praktisk och
teoretisk utbildning,

4. har gjort sig kand for redbarhet, och

5. aven i bvrigt bedoms lamplig att utova advokatverksamhet.

Advokatsamfundets styrelse far i enskilda fall medge undantag
fran antagningskraven savitt galler forsta stycket 1. Detsamma
galler antagningskraven enligt fbrsta stycket 2 och 3
betraffande den som ar auktoriserad som advokat i en annan stat
i enlighet med dar gallande bestammelser.

Den som har genomgatt en utbildning som kravs for att bli
advokat i en stat inom Europeiska unionen, Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet eller i Schweiz och som i Sverige
genomgatt ett prov som visar att han eller hon har tillrackliga
kunskaper om den svenska rattsordningen, skall anses uppfylla
kraven enligt forsta stycket 2 och 3. Detsamma galler den som
registrerats enligt 2 a § och som darefter under minst tre ar
bedrivit faktisk och regelbunden advokatverksamhet i Sverige,
under forutsattning antingen att verksamheten huvudsakligen
omfattat svensk ratt eller att, om verksamheten inte
huvudsakligen omfattat svensk ratt, den registrerade pa annat
satt har forvarvat tillrackliga kunskaper och erfarenheter for
att antas till ledamot i samfundet.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland,
Island eller Norge i enlighet med dar gallande bestammelser och



sam dlrefter under minst tre ~r p~ ett tilifredsstlilande sltt
har tjanstgjort sam bitradande jurist p~ advokatbyra i Sverige
skall anses uppfylla kraven enligt forsta stycket 2-5.

Den som ar forsatt i konkurs eller sam har forvaltare enligt 11
kap. 7 § foraldrabalken f~r inte antas till ledamot. Inte
heller f~r den antas till ledamot som enligt 3 § lagen
(1985:354) am forbud mot juridiskt eller ekonomiskt bitrade i
vissa fall ar forbjuden att lamna juridiskt eller ekonomiskt

bitrade.

Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller
allman aklagare el1er kronofogde far inte antas till ledamot;
inte heller den som annars ar anstalld i en stats eller kommuns
tjanst eller has n~gon annan enskild an advokat, om inte
advokatsamfundets styrelse medger undantag. Lag (2002:334).

2 a § Den som ar auktoriserad som advokat i en annan stat inom
Europeiska unionen och utovar stadigvarande advokatverksamhet i
Sverige under sitt hemlands titel, skall vara registrerad hos
advokatsamfundet.

En s~dan advokat skall uppfylla de villkor som anges i 2 §
sjatte stycket. Lag (1999:791).

3 § Ansokan om intrade i advokatsamfundet eller registrering
enligt 2 a § provas av dess styrelse. Lag (1999:791).

4 § En advokat skall i sin verksamhet redbart och nitiskt
utfora de uppdrag som anfortrotts honom och iaktta god
advokatsed. En advokat ar skyldig att fortiga vad han far
kannedom om i sin yrkesutovning nar god advokatsed kraver

detta.

En advokat ar skyldig att halla sina huvudmans pengar och andra
tillgangar avskilda fran det som tillhor honom sjalv.
Lag (2000:172).

I advokatverksamhet sam bedrivs i bolagsform far endast advokat
vara delagare eller bolagsman, om inte advokatsamfundets
styrelse medger undantag.

5 § upphavd genom lag (1972:430).

6 § Tillsyn over advokatvasendet utovas av advokatsamfundets
styrelse och disciplinnamnd, vilka har att tillse att en
advokat vid utforande av talan infor domstol och i sin ovriga
verksamhet fyller de plikter som ~vilar honom. Fr~gor am
disciplinara ingripanden mot advokater enligt 7 § forsta-fjarde
stycket provas av disciplinnamnden och, i enlighet med vad sam
bestams i stadgarna, av styrelsen.

Justitiekanslern f~r begara ~tgard hos disciplinnamnden mot en
advokat som ~sidosatter sin plikt och has styrelsen mot den sam
inte langre ar behorig att vara advokat.

En advokat ar skyldig att lamna samfundet de uppgifter som
behovs for tillsynen.

Den som har deltagit i handlaggningen av ett tillsynsarende
hos advokatsamfundet f~r inte obehorigen raja vad han darvid



har erfarit am nagons personliga eller ekonomiska forhallanden.
Lag (1997:273).

7 § En advokat, sam i sin verksamhet uppsatligen gor oratt
eller sam annars forfar oredligt, skall uteslutas ur
advokatsamfundet. Nar det galler en sadan advokat som avses i
2 a § skall registreringen upphavas. Ar omstandigheterna
mildrande, far advokaten i stallet tilldelas en varning.

En advokat sam annars asidosatter sina plikter sam advokat far
meddelas en varning eller erinran. Ar omstandigheterna
synnerligen forsvarande, far advokaten uteslutas ur samfundet
eller, i fraga om en sadan advokat sam avses i 2 a §,
registreringen upphavas.

En advokat sam tilldelas en varning far, om det finns sarskilda
skal, aven alaggas att utge en straffavgift till samfundet med
lagst ettusen och hogst femtiotusen kronor.

Om det bedoms tillrackligt far disciplinnamnden, i stallet for
att til1dela en advokat erinran, gora ett uttalande om att
advokatens atgard ar felaktig eller olamplig.

En advokat ar skyldig att genast trada ur samfundet am det
intraffar en sadan omstandighet som gor att han eller han
enligt 2 § femte eller sjatte stycket inte far antas till
ledamot av samfundet. Om advokaten inte gor det, skall
styrelsen forordna am hans eller hennes uteslutning. Detsarnma
galler, am en advokat inte langre uppfyller hemvistkravet
enligt 2 § fersta stycket loch styrelsen inte medger att han
eller han far sta kvar sam ledamot av samfundet. Om en sadan
advokat som ar registrerad enligt 2 a § frantas ratten att
~pptrada som advokat i den stat dar han eller hon tlr
auktoriserad, skall styrelsen upphava registreringen.

I beslut varigenom nagon uteslutits ur samfundet far forordnas
att beslutet genast skall verkstallas. Detsamma galler ett
beslut att upphava en registrering.

Brott mot tystnadsplikt enligt 4 § forsta stycket andra
meningen far inte atalas av nagon annan an Justitiekanslern.
Atal far vackas endast om det ar pakallat fran allman synpunkt.
Lag (2002:334).

8 § Den sam vagrats intrade i eller uteslutits ur
advokatsamfundet far overklaga beslutet has Hogsta domstolen.
Detsamma galler den sam vagrats registrering enligt 2 a § eller
vars registrering upphavts enligt 7 §. Justitiekanslern far has
Hogsta domstolen overklaga ett beslut enligt 7 § av samfundets
styrelse eller disciplinnamnd. Lag (1999:791).

9 § Vad i rattegangsbalken eller i nagon annan lag foreskrivs
am advokater skall i tillampliga delar galla aven den som ar
auktoriserad sam advokat i nagon annan stat inom Europeiska
unlonen, Europeiska ekonomiska samarbetsomradet eller i Schweiz
nar denne ar verksam i Sverige. Darvid skall han anvanda den
yrkesbeteckning som anvands i den stat dar han ar auktoriserad,
uttryckt pa denna stats sprak och med hanvisning till den
yrkesorganisation som han til1hor eller till den domstol vid
vilken han enligt den statens lag far tjanstgera. Om ratten
kraver det, skall den som uppger sig uppfylla kraven i fersta



meningen farete bevis harfor.

Fbrsta stycket forsta meningen omfattar bestammelsen i 4 §
andra stycket om advokatverksamhet i bolag endast i fraga om
den som ar skyldig att vara registrerad enligt 2 a §.

Advokatsamfundets styrelse skall underratta behorig myndighet
eller organisation i den stat dar advokaten ar auktoriserad om
beslut i vilket det har konstaterats att han asidosatt sina
plikter som advokat. Lag (2001:57).

10 § Den som utan att vara behorig till det utger sig for att
vara auktoriserad som advokat i Sverige eller i en annan stat
inom Europeiska unionen, Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
eller i Schweiz, doms till bater. Lag (2001:57).

11 § Regeringen far foreskriva att bestammelserna i detta
kapitel om registrering av den som ar auktoriserad som advokat
i en stat inom Europeiska unionen ocksa skall omfatta den som
ar auktoriserad som advokat i en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet eller i Schweiz. Lag (2001:57).
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Andamal och organisation

1 § Sveriges advokatsamfund utgor det a1lmanna advokatsamfund,
varom £ormales i 8 kap. 1 § rattegangsbalken.

Samfundet har till andamal

att till framjande av god rattsvard uppratthalla en
rattradig och yrkesskicklig advokatkar,

att £blja rattsutvecklingen och verka fbr att samfundets
erfarenhet kommer denna till godo,

att tillvarataga advokaternas allmanna yrkesintressen samt

att verka fbr sammanhallning och samforstand mellan
advokaterna.

Advokat ar den som ar ledamot av samfundet.

2 § Ledamoternas ratt att deltaga i handhavandet av samfundets
gemensamma angelagenheter utovas genom fullmaktige, valda av
ledamoterna och kallade Sveriges advokatsamfunds fullmaktige.
Ar1igen halles ett ordinarie ful1maktigembte.

Fullmaktige valjer styre1se for samfundet, kallad Sveriges
advokatsamfunds styrelse, avensom ledamoter av en namnd,
kallad Sveriges advokatsamfunds disciplinnamnd.

Samfundet ar indelat i avdelningar, var och en med sin styrelse.
Ledamoternas ratt att de1taga i handhavandet av avdelnings
sarskilda angelagenheter utovas a avdelningsmote.

Om allmant advokatmbte ar stadgat i 25 §. Beslut (1982:415).

Om antagande av ledamot

3 § Till ledamot av advokatsamfundet far endast den antas som

1. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet eller i
Schweiz,



2. har avlagt de kunskapsprov som ar foreskrivna for behorighet
till domarambete,

3. under minst fem ar efter ovannamnda kunskapsprov pa
tillfredsstallande satt utovat praktisk juridisk verksamhet,
varvid han eller hon under minst tre ar skall ha agnat sig at
att yrkesmassigt tillhandaga allmanheten i rattsliga
angelagenheter antingen som ansta1ld hos advokat e11er for egen
rakning,

5. har med godkant examensresultat genomgatt av samfundet
sarskilt anordnad utbildning,

4. vid tiden for ansokningens provning tillhandagar allmanheten
pa satt som avses i 3,

6. har gjort sig kand for redbarhet, och

7. aven i ovrigt bedoms lamplig att utova advokatverksamhet.

Samfundets styrelse far med hansyn till foreliggande sarskilda
omstandigheter medge undantag savitt galler forsta stycket 1,
3, 4 och 5. Detsamma gal1er forsta stycket 2 betraffande den
som ar auktoriserad som advokat i en annan stat i enlighet med
dar gallande bestammelser. Undantag fran trearskravet i forsta
stycket 3 far avse hogst ett ar.

Den som har genomgatt en utbildning som kravs for att bli
advokat i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet e1ler i Schweiz och som i Sverige
genomgatt ett prov som visar att han har tillrackliga kunskaper
om den svenska rattsordningen, skall anses uppfy1la kraven
enligt forsta stycket 2, 3 och 5. Provet skall vara anpassat
till den sokandes utbildning och yrkeserfarenhet. Aven den som
registrerats enligt 4 a § och som darefter under minst tre ar
bedrivit faktisk och rege1bunden advokatverksamhet i Sverige
skal1, under forutsattning antingen att verksamheten
huvudsakligen omfattat svensk ratt eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk ratt, den registrerade pa
annat satt har forvarvat tillrackliga kunskaper och
erfarenheter for att antas till ledamot i samfundet, anses
uppfylla kraven enligt forsta stycket 2, 3 och 5.

Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland,
Island e1ler Norge i enlighet med dar gallande bestammelser och
som darefter under minst tre ar pa ett tillfredsstallande satt
har tjanstgjort som bitradande jurist pa advokatbyra i Sverige
skall anses uppfylla kraven enligt forsta stycket 2-7.

Den som ar forsatt i konkurs eller har forvaltare enligt 11
kap. 7 § foraldrabalken far inte antas till ledamot. Inte
heller far den antas till ledamot som enligt 3 § lagen
(1985:354) om forbud mot juridiskt eller ekonomiskt bitrade i
vissa fall ar forbjuden att lamna juridiskt eller ekonomiskt
bitrade.

Lagfaren domare i e11er befattningshavare vid domstol eller
al1man aklagare eller kronofogde far inte antas till ledamot.

Den som ar anstalld i stats eller kommuns tjanst i annan
befattning an som sags i foregaende stycke eller hos annan



enskild an advokat far inte antas till ledamot savida inte
styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts galler dock inte
den som ar anstalld hos ledamot av advokatorganisation inom
Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
eller i Schweiz. Beslut (2007;705).

4 § Ansbkan om intrade i samfundet prbvas av samfundets styrelse.
Vid ansokningen skola fogas de handlingar, vilka sokanden med
hansyn till bestarnmelserna i 3 § onskar aberopa.

Styrelsen inhamtar utlatande over ansokningen fran styrelsen for
den avdelning och betraffande utlandsk sokande fran den utlandska
advokatorganisation inom vars omraden sokanden utovat eller
utovar verksamhet, samt de ytterligare upplysningar som den anser
erforderliga.

Avslas ansokan om intrade, skall beslutet angiva de skal, vara
beslutet grundas. Beslut (1993;1597).

4 a § Den som ar auktoriserad som advokat i en annan stat inom
Europeiska unionen och utovar stadigvarande advokatverksamhet i
Sverige under sitt hemlands titel, skall vara registrerad hos
advokacsamfundet.

Ansokan om registrering provas av samfundets styrelse. Till
ansokningen skall fogas de handlingar sam styrelsen foreskriver
eller som sokanden annars viii aberopa.

lett avslag pa en ansokan om registrering skall skalen for
beslutet anges.

Bestarnmelserna i dessa stadgar om ledamot av samfundet
tillampas ocksa pa den som registrerats enligt forsta stycket.

Bestarnrnelsernai denna paragraf galler ocksa for den som till
foljd av fbreskrift enligt 8 kap. 11 § rattegangsbalken ar
skyldig att registrera sig hos samfundet. Beslut (2000;739).

4 b § I fall som avses i 3 § tredje stycket skall mottagandet
av en ansokan bekraftas inom en manad samt sokanden underrattas
for det fall nbdvandiga handlingar skulle saknas. En ansokan
skall behandlas och ett motiverat beslut fattas sa snart som
mojligt och senast inom fyra manader fran det att en
fullstandig ansbkan inkornmit. Beslut (2007;705).

4 c § For att underlatta for en sokande som viII antas som
ledamot i en advokatorganisation inom Europeiska unionen,
Europeiska samarbetsomradet eller i Schweiz, skall
Advokatsamfundet samarbeta med den behoriga organisationen i
den andra staten. De upplysningar som utvaxlas inom ramen for
ansokningsforfarandet, skall behandlas konfidentiellt.
Beslut (2007:705).

Om styrelse

5 § Samfundets styrelse bestar av ordfbrande, vice ordforande samt nio
andra ledambter jamte nio suppleanter.

Valjes ledamot eller suppleant i styrelsen till ledamot av
disciplinnamnden och mottager han detta uppdrag, skall han frantrada
sitt uppdrag i styrelsen.



6 § Avgar ledamot eller suppleant i styrelsen innan den valperiod for
vilken han valts gatt till anda, skall erforderligt val av ersattare
for aterstoden av perioden foretagas. SAdant ersattningsval ma
forrattas a extra fullmaktigemote men rnaansta till narmast efter
avgangen intraffande ordinarie fullmaktigemote. Den valde intrader
omedelbart i tjanst.

7 § Styrelsens sate ar Stockholm.

8 § Styrelsen och disciplinnamnden utovar tillsyn over
advokatvasendet och har att tillse, att ledamot saval vid
utforande av talan infor domstol som i sin ovriga verksamhet
fyller de plikter, som avilar honom.

Uppkomrner fraga om disciplinart ingripande mot ledamot pa
annat satt an genom anmalan enligt 40 §, provar styrelsen om
arendet skall hanskjutas till disciplinnamnden.

Om styrelsens befattning med arende, som avses i 8 kap. 7 §
femte stycket rattegangsbalken, ar stadgat i 45 §.
Beslut (1997:274).

9 § Styrelsen foretrader samfundet, bevakar dess intressen och
handhar dess angelagenheter samt beslutar a samfundets vagnar i
alla arenden, angaende vilka ej annorlunda bestamrnes i dessa
stadgar.

Pa grund harav tillkomrner det styrelsen bland annat:

1. att verkstalla av fullmaktige fattade beslut,

2. att forvalta samfundets och dess sarskilda fonders
tillgangar,

3. att till ordinarie fullmaktigemote avgiva
forvaltningsberattelse for senast tillandalupna kalenderar,

4. att i fraga om ledamots ansprak pa arvode och kostnader for
utfort uppdrag pa ledamotens, domstols eller skiljenamnds
begaran sjalv eller genom utsedda sakkunniga avgiva utlatande,

5. att pa forfragan eller eljest till ledamot avgiva vagledande
uttalande angaende advokatverksamhetens utovning,

6. att avgiva yttrande i av myndighet remitterat arende och pa
eget initiativ a samfundets vagnar gora uttalande i
lagstiftningsfraga eller annat arende av betydelse for
rattsutvecklingen eller advokatverksamheten,

7. att utse samfundets generalsekreterare och ovriga
tjansteman,

8. att fbretrada samfundet i dess egenskap av aktieagare i
Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag, samt

9. att prova anmalningar enligt 31 § 1 morn. sista stycket.
Beslut (2001:768).

10 § Styrelsen samrnantrader, nar ordforanden sa finner erforderligt
eller minst fyra styrelseledambter det begara, a ort, som styrelsen



eller ordforanden bestammer.

Kallelse med foredragningslista skall i god tid fore sammantrade
tillstallas styrelsens ledamoter och suppleanter.

Vid forfall for styrelseledamot intrader i forsta hand suppleant fran
samma avdelning och i andra hand den suppleant, som langst eillhort
styrelsen, eller, omtva eller flera suppleanter lika lang tid tillhort
styrelsen, den av dem som langst tillhort samfundet.

Suppleant, sam ej tjanstgor for ledamot, ager deltaga i
forhandlingarna men ej i besluten.

Styrelsen ledamoter och suppleanter aro icke berattigade till annan
ersattning an for sina reseutgifter enligt av fullmaktige faststallda
grunder.

11 § Styrelsen ar beslutfor, da minst sju ledarnoter eller suppleanter
for dem aro narvarande. Omrostning inom styrelsen sker oppet.

3eslut inom styrelsen fattas med enkel rostovervikt. Vid lika rostetal
galler den mening, som ordforanden bitrader; dock sker vid val
avgbrandet genom lottning.

Styrelsen protokoll justeras av ordforanden och en ledamot.

12 § Samfundets disciplinnamnd bestar av ordforande, vice
ordforande samt nio andra ledamoter.

Ordforande, vice ordforande och sex ovriga ledamoter valjes i
nu namnd ordning vid ordinarie fullmaktigemote for fyra ar,
raknat fran och med narrnast foljande 1 julio Val forrattas
vartannat ar och avser, varannan gang ordforande och tre andra
ledamoter, varannan gang vice ordforande och tre andra leda-
moter.

Namndens aterstaende tre ledamoter (offentliga representanter)
ueses av regeringen. De forordnas en i sander varje ar for
hogst tre ar i taget, raknat fran den 1 julio De offentliga
representanterna hamtas utanfor den personkrets, som enligt 4
kap. 6 § rattegangsbalken ar undantagen i fraga om val till
namndeman.

Samfundsledamot som vid utgangen av den valperiod, for viIken
han senast utsetts, kommer att ha varit ledamot av
disciplinnamnden under atta ar i fbljd utan att darunder ha
varit ordfbrande eller vice ordforande, far inte for tidigare
period an den, som borjar tva ar darefter, pa nytt utses till
annan befattning inom namnden an som ordforande eller vice
ordforande.

Valjes ledamot av disciplinnamnden till ledamot eller
suppleant i styre1sen och mottager han detta uppdrag, skall han
frantrada sitt uppdrag i namnden. Beslut (1997:274).

13 § Avgar av fullmaktige utsedd ledarnoe av disciplinnamnden innan
den valperiod for viI ken han valts gatt till anda, skall om val av
ersattare for aterstoden av perioden galla vad i 6 § ar for dar
avsett fall stadgat. Beslut (1982:415)

14 § Disciplinnamnden har att handlagga fragor om disciplinart



ingripande mot ledamot i enlighet med stadgandena i 40-43 §§.
Namnden tillkornrneratt besluta om uteslutning ur samfundet,
varning, erinran, straffavgift och uttalande enligt 8 kap. 7 §
forsta-fjarde styckena rattegangsbalken.

I den omfattning som narmare anges i 40 § kan disciplinnamnden
for provning om disciplinart ingripande mot Iedamot ar pakallat
arbeta pa avdelningar, bestaende av tre ledamoter varav en
skall vara offentlig representant. Sadan avdelning kallas
provningsavdelning. Besiut (1997:274).

15 § Disciplinnamnden och provningsavdelningar sarnrnantraderpa
kallelse av namndens ordforande a ort som denne bestarnrner.

Kallelse med foredragningslista skall i god tid fore sarnrnan-
trade tillstallas disciplinnamndens ledamoter.

De av fullmaktige utsedda Iedarnoterna i disciplinnamnden ar
icke berattigade till annan ersattning an for sina reseutgifter
enligt av fullmaktige faststallda grunder. Beslut (1997:274).

16 § Disciplinnamnden ar beslutfor, da minst sex Iedamoter ar
narvarande. Provningsavdelning ar beslutfor med tva ledamoter.

Vid omrostning inom disciplinnamnden galler rattegangsbalkens
regler om omrostning i brottmal i tillampliga delar. Uppkornrner
fraga om utesiutning ur samfundet, rostas harom sarskilt. For
beslut om uteslutning fordras att minst sex ledamoter ar ense
om denna pafoljd.

I
Disciplinnamndens protokoll justeras av ordforanden och en
ledamot. Provningsavdelning skall fora sarskilt protokoll, som
justeras av avdelningens ordforande och en Iedamot.
Beslut (1997:274).

17 § Samfundet skall hava sitt kans1i i Stockholm under ledning av en
i samfundets tjanst anstalld generalsekreterare.

16 a § Disciplinnamnden besiutar om organisationen av
provningsavdelningarna. Beslut (1997:274).

Om kansii

Till generalsekreterare rnautses allenast den, som ar advokat.

Generalsekreteraren ar icke valbar till Iedamot eller suppleant i
styrelsen eller fuIlrnaktige och ej heller till Iedamot av
disciplinnamnden.

Om rakenskaper och revision

18 § Samnfundets rakenskaper skola varje ar avslutad per den 31
december. Rakenskaperna och styrelsens forvaltning skola granskas av
tva arligen pa ordinarie fulimaktigemote utsedda revisorer. For envar
av revisorerna utses en suppleant.

Om fuIImaktige

19 § Fullmaktige valjas av samfundets avdelningar pa satt i 29 §
narmare stadgas.



Styrelsens ordforande och vice ordforande aro sjalvskrivna ledamoter
av fullmaktige.

20 § Ordinarie fullmaktigemote skall hallas under tiden den 15 maj -
den 15 juni a dag, som styrelsen bestammer.

For behandling av visst arende skall extra fullmaktigemote hallas, nar
styrelsen finner erforderligt eller da det skriftligen med angivande
av anledningen begares av minst tio fullmaktigeledamoter. I arende,
sam skall behandlas a sadant mote, har styrelsen att avgiva
utlatande.

21 § Skriftlig kallelse till fullmaktigemote skall avsandas, till
ordinarie fullmaktigemote senast tre veckor och till extra
fullrnaktigemote senast tva veckor fore motet. Vid kallelsen skall
fogas foredragningslista, upptagande de arenden sam vid motet skolla
forekomma till behandling.

Ledamot av fullmaktige, sam har forfall, ar skyldig att omedelbart
anmala detta. Vid forfall for ledamot, som utsetts av avdelning, skall
kallas den suppleant fran avdelningen, sam langst tillhort samfundet,
darest avdelningen icke bestamt annan ordning for suppleanternas
inkallande.

Nar kallelse till fullmaktigemote utgatt, skall till samfundets
ledamoter ofordrojligen utsandas underrattelse darom med uppgift a de
arenden, sam vid motet skola forekomrna till behandling.

22 § Ordinarie fullmaktigemote tillkommer:

1. att behandla styrelsens forvaltningsberattelse och revisorernas
berattelse samt besluta om ansvarsfrihet for styrelsen och, darest
ansvarsfrihet vagrats, besluta om atgard med anledning darav,

2. att behandla styrelsen for Sveriges advokatsamfunds understodsfond
fbrvaltningsberat~else och revisorernas berattelse samt besluta om
ansvarsfrihet for understodsfondens styrelse och, darest ansvarsfrihet
vagrats, besluta am atgard med anledning darav,

3. att valja samfundets styrelse och samfundets dicsiplinnamnd,

4. att valja revisorer och revisorssuppleanter,

5. att besluta am avgitfer till samfundet och till understodsfonden,

6. att, efter forslag av Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag,
besluta om serviceersattning till bolaget, samt

7. att behandla arende, som styrelsen hanskjutit till motet eller sam
ledamot av samfundet fore den 15 april skriftligen hos styrelsen
foreslagit till behandling.

23 § A fullmaktigemote rna till avgorande foretagas allenast arende,
som varit upptaget pa foredragningslistan eller som star i omedelbart
samband med sadant arende, motet dock obetaget att forratta
ersattningsval enligt vad i 6 och 13 §§ darom ar stadgat.

24 § Fullmaktigemote halles a ort, som styrelsen bestarnmer.

Vid behandlingen a fullmaktigemote av andra arenden an val ager envar
ledamot av sa~fundet narvara och deltaga i forhandlingarna men ej i



besluten.

Forhandlingarna vid fullmaktigemote oppnas av styrelsens ordforande
eller vid forfall for honom av vice ordforanden, varefter fullmaktige
valja ordforanden vid motet. Styrelsens ordforanden och vice
ordforande aro icke valbara till ordforande.

For beslutforhet fordras att minst fyrtio ledamoter av fullmaktige
eller suppleanter for dem aro narvarande vid motet.

Omrostning a fullmaktigemote sker oppet utom vid val, dar sluten
omrostning skall aga rum, am flera namn fareslas an valet avser. Vid
sadan sluten omrostning ager varje rostande a rostsedel uppfora det
antal namn omrostningen avser. Rost far avgivas allenast pa namn, sam
foreslagits fore omrostningen. Rostsedel, som upptager flera namn an
valet avser, ar ogiltig. Upptager rostsedel namn, sam icke foreslagits
fore amrostningen, skall sadant narnnanses som obefintligt. Avser
omrostningen val av ordforande eller vice ordforande i styrelsen eller
disciplinnarnnden, ar den vald, sam erhaller mer an half ten av avgivna
roster. Erhaller ej nagon sadan majaritet, sker ny omrostning. Far ej
heller darvid nagon mer an half ten av avgivna roster, anstalles en
tredje en tredje omrostning mellan de tva, sam vid andra omrostningen
erhallit de fiesta rosterna. Den sam darvid erhAller de fiesta
rosterna ar vald. I handelse av lika rostetal vid andra eller tredje
omrostningen skiljer lotten. Vid andra val an av ordforande eller vice
ordforande i styrelsen eller disciplinnamnden aro de som vid
omrostningen erhalla hogsta rostetalen valda. ErhAlla tva eller flera
lika rostetal, sker ny omrostning mellan demo I handelse av lika
rostetal vid denna omrostning skiljer lotten.

Fullmaktiges ledamoter aro icke berattigade till annan ersattning an
for sina reseutgifter enligt av fullmaktige faststallda grunder.

Beslut fattas, dar dessa stadgar ej annorlunda bestamrna, med enkel
rostovervikt. Vid lika rostetal galler i andra arenden an vid val den
mening, sam ordforanden vid motet bitrader.

Fullmaktig ager icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet for
forvaltning, for vilken han ar ansvarig, ach ej heller i val av
revisarer for granskning av sadan forvaltning.

Fullmaktiges protokoll justeras av ordforanden vid motet och tva
fullmaktige.

Av fullmaktige fattade beslut skala delgivas samfundets ledamoter.

Om allmant advokatmote

25 § Allmant advokatmote skall hallas minst vart tredje ar a tid ach
art, som styrelsen bestarnrner.Vid sadant mote bor forekornrnaforedrag
eller diskussion angaende sporsmal av betydelse for advokaternas
organisation eller yrkesutovning eller av allmant juridiskt intresse.

Forhandlingarna a allmant advokatmote ledas av styrelsens ordforande
eller vid forfall for honam av vice ordforanden.

Kallelse till allmant advokatmote skall utsandas senast sex veckor
fore motet.

Om avdelningar



26 § Samfundets avdelningar ar:

Norra avdelningen, omfattande Norrbottens, Vasterbottens,
Vasternorrlands, Jamtlands samt Gavleborgs lan.

Mellersta avdelningen, omfattande Dalarnas, Varmlands, Orebro,
Vastmanlands samt Uppsala lan.

Stockholmsavdelningen, amfattande Stackhalms samt Gatlands lan.

Ostra avdelningen, amfattande Sodermanlands, Ostergotlands,
Jonk6pings, Kranabergs samt Kalmar lan.

Vastra avdelningen, omfattande Vastra Gotalands samt Hallands
Ian.

Sodra avdelningen, omfattande Skane ach Blekinge lan.

Utlandsavdelningen, for ledamoter sam har sin verksamhet
forlagd utomlands. Beslut (2001:768).

27 § Ledamot tillhor den avdelning, inom vars amrade han eller
han har sin huvudsakliga verksamhet. Ledamat sam inte langre
ar~ver advokatverksamhet, tillhor den avdelning inom vars
amra de den huvudsakliga verksamheten senast bedrevs.

Tvist om vilken avdelning ledamot skall tillhora avgores av
samfundets styrelse. Beslut (2001:768).

28 § Avdelning skall antaga stadgar, vilka for att bliva
gallande skala godkannas av samfundets styrelse.

I avdelnings stadgar skall intagas bestammelse, att
avdelningsmote arligen skall hall as fore mars manads utgang for
val av ledamoter och suppleanter i fullmaktige, att
avdelningsmote darjamte skall hallas, nar samfundets styrelse
eller fullmaktige for behandling av uppgivet arende sa
pafordra, samt att vid avdelningsmote och sarnrnantrademed
avdelningsstyrelsen skall foras protokoll, varav avskrift skall
inom fjorton dagar oversandas till samfundets kansli.

Avdelning far av sina ledamoter uppta arsavgift.
Beslut (2001:768).

29 § Varje avdelning utser efter antalet av sina ledamoter vid
narmast foregaende arsskifte en ledamot av samfundets fullmak-
tige for varje paborjad femtiondedel av hela antalet samfunds-
ledamoter vid samma tid. dock att Utlandsavdelningen utser
minst tva, ach annan avdelning minst sex ledamoter.

Avdelning valje lika manga suppleanter sam ledamoter.

Ledamoter och suppleanter i fullmaktige valjas for ett ar i
sander, raknat fran och med narmast foljande 1 maj. Den som vid
utgangen av den valperiod, for vilken han senast utsetts,
kornrneratt hava varit ledamot av fullmaktige under sex ar i
fbljd, rna ej for tidigare period an den, som borjar tva ar
darefter, utses till ledamot eller suppleant i fullmaktige.

Ledamot eller suppleant i samfundets styrelse ar icke valbar
till ledamot eller suppleant i fullmaktige. Valjes ledamot



eller suppleant i fullmaktige, vilken utsetts av avdelning,
till ledamot eller suppleant i styrelsen och mottager han detta
uppdrag, skall han frantrada sitt uppdrag i fullmaktige.
Beslut (1997:274).

30 § Samfundets styrelse ager att med omedelbar verkan upphava beslut
av avdelning eller avdelningsstyrelse, som strider mot samfundets
eller avdelningens stadgar eller ej anses forenligt med samfundets
intresse.

Om avgifter

31 § 1 mom. Ledamot skall betala arlig avgift till samfundet. Avgiften
utgar med lika belopp for varje ledamot.

Den som antagits till ledamot under andra halvaret betalar for
det aret halv arsavgift till samfundet.

Ledamot som inte driver advokatverksamhet och antingen fyllt
sextio ar eller av halsoskal ar forhindrad att driva verksamhet
betalar, om dessa forhallanden anmalts till samfundet, en
avgift som uppgar till hogst en tiondel av avgiften enligt
forsta stycket. Beslut (2001:768).

31 § 2 mom. Serviceersattning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag
pafores advokatrorelse avseende alla dari verksamma jurister
och utgar med belopp eller enligt de grunder for belopps
bestamning som fullmaktige faststaller for ett kalenderar i
sander. Helt belopp utgar for jurist som ar verksam i rorelsen
den 1 juli under det kalenderar ersattningen avser medan halvt
belopp utgar for den som paborjar verksamhet i rorelsen efter
den 1 juli under det kalenderar ersattningen avser.

Ledamot som ar rorelseidkare eller foretagsledare i
advokataktiebolag skall ansvara for att serviceersattning
erlagges for den advokatrorelse han bedriver eller forestar.
Beslut (2001:768).

31 § 3 mom. Styrelsen far, om det finns skal till det, befria ledamot fran
skyldighet att betala arsavgift till samfundet intill det
belopp som skall betalas enligt 1 mom. sista stycket. Om
synnerliga skal foreligger far ledamot befrias fran att betala
hela arsavgiften. Det sistnamnda galler ocksa arsavgift som
bestamts enligt 1 mom. sista stycket.

Styrelsen far vidare efter servicebolagets horande, om det
finns sarskilda skal till det, helt eller delvis medge ledamot
befrielse fran skyldighet att betala serviceersattning till
servicebolaget.

Styrelsen far besluta om uttag a conto av avgift till samfundet
och serviceersattning till Sveriges Advokaters
Serviceaktiebolag att betalas i borjan av varje kalenderar for
senare avrakning mot den avgift och ersattning som ordinarie
fullmaktige beslutar. Beslut (2001:768).

32 § Dar fullmaktige sa beslutar, skall ledamot till Sveriges
advokatsamfunds understodsfond erlagga arsavgift, som skall
utga med lika belopp for varje ledamot.

Vad som ar stadgat i 31 § 1 mom. andra stycket och 3 mom.



forsta stycket, skall aga motsvarande tillampning betraffande
avgifter till understodsfonden. Beslut (2000:739).

33 § /Upphor att galla 2001-01-01 genom beslut (2000:739).
Ledamot ar skyldig att inga skiljeavtal i tvist med huvudman om
arvode och kostnad for utfort uppdrag, om huvudmannen eller -- om denne
anlitat rattsskyddsforsakring -- vederborande forsakringsbolag inom ett
ar fran slutraknings avgivande hos styrelsen skriftligen begar det.

Lagen om skiljeman skall tillampas med de tillagg och andringar som
anges nedan.

Skiljedom meddelas, enligt beslut av styrelsen, antingen av styrelsen
eller av en sarskild skiljenamnd, bestaende av tre eller fernav
styrelsen for varje sarskilt fall, inom eller utom styrelsen, utsedda
samfundsledamoter.

Skiljedom skall meddelas senast sex manader efter det skiljenamnden
utsetts. Styrelsen ager dock pa framstallning av part eller
skiljenamnden forlanga denna tid da skal ar dartill.

Dar styrelsen provar tvisten skall bestammelserna i 11 § forsta och
andra styckena av dessa stadgar galla. Styrelsens och den sarskilda
skiljenamndens ledamoter far inte av part ta emot eller betinga sig
ersattning.

Den sarskilda skiljenamndens ledamoter ar berattigade till ersattning av
samfundet for sina reseutgifter enligt samma grunder, som galler for
~edamoter av styrelsen.

Ledamot som ar part i tvisten skall svara for sina egna kostnader for
forfarandet.

Foreligger avtal om arvode eller ersattning i ovrigt for uppdrags
utforande, ar styrelsen och den sarskilda skiljenamnden vid sin provning
inte bun dna harav, om avtalet visas vara oforenligt med huvudmannens
eller forsakringsbolagets berattigade intresse. Har verkstalld
debitering av arvode eller kostnad godkants far styrelsen och den
sarskilda skiljenamnden, dar debiteringen ar uppenbart obillig samt
omstandigheterna i ovrigt dartill foranleder, lamna godkannandet utan
avseende. Beslut (2000:739).

Om yrkesplikter

34 § Vid utovande av sin verksamhet skall ledamot redbart och nitiskt
utfora honom anfortrodda uppdrag och i alit iakttaga god advokatsed.

Ledamot ar skyldig att, dar god advokatsed sa fordrar, fortiga vad han
erfar i sin yrkesut6vning.

35 § Det aligger ledamot att hAll a penningmedel och andra tillgangar,
som tillhora hans huvudman, skilda fran vad honom tillhor.

Efter fullmaktiges horande ager styrelsen utfarda narmare foreskrifter
angaende ledamoternas forvaltning av medel och andra tillgangar, som
avses i forsta stycket, samt angaende ledamoternas bokforing.

Innan fullmaktige horas i arende, som i andra stycket avses, skall
styrelsen bereda avdelningarna tillfalle att a avdelningsmote behandla
foreliggande forslag och avgiva yttrande darover.



36 § Ledamot skall uppratthalla och utveckla sin

yrkeskompetens.

Styrelsen far utfarda narmare foreskrifter om ledamoternas
skyldigheter att i detta syfte genomga professionell
vidareutbildning och lamna uppgifter om detta till styrelsen.

Beslut (2003:570).

37 § Ledamot rna icke, dar detta strider mot god advokatsed, frantrada

mottaget uppdrag.

38 § I advokatverksamhet som bedrivs i bolagsform far endast
advokat vara delagare eller bolagsman, om inte styrelsen medger

undantag. Beslut (1995:1103).

39 § Ledamot ager icke vid sidan av sin advokatrorelse utova annan
verksarnhet av den art eller omfattning, att den kan menligt inverka pa
hans sjalvstandighet eller eljest ar oforenlig med hans stallning som

advokat.

Om disciplinarenden

40 § Gores hos samfundet anmalan mot ledamot av klient eller
annan som berors av saken eller vacker styrelsen fraga om
disciplinart ingripande mot ledamot, upptages arendet av
disciplinnamnden, vanligen forst av prbvningsavdelning. Ar
provningsavdelning enig om att disciplinar pafoljd inte ar
pakallad och ar ledamoterna ense om beslutets innehall, far
provningsavdelningen avgora arendet. I annat fall skall arendet

hanskjutas till disciplinnamnden.

Disciplinnamndens ordforande far besluta att arende skall han-
skjutas till namnden for avgorande utan att det forst behandlas

pa provningsavdelning. Beslut (1997:274).

41 § Om anmalan mot ledamot avser omstandigheter, som ligger
mer an tre ar tillbaka i tiden, ar disciplinnamnden ej skyldig
att upptaga anmalan till provning. Beslut (1997:274).

42 § Disciplinnamndens beslut, liksom beslut av provnings-
avdelning av innebord att arende inte hanskjutes till namnden,
skall tillstallas den ledamot, mot vilken anmarkning
framstallts, Justitiekanslern och styrelsen.
Provningsavdelnings beslut tills taIls dock styrelsen endast om
den begar det. Har arendet upptagits pa grund av anmalan enligt
40 §, skall aven anmalaren fa del av beslutet, savida han ej

aterkallat anmalan.

Styrelsens beslut om avskrivning av anmalan mot ledamot skall
tillstallas anmalaren, ledamoten och Justitiekanslern.

43 § I disciplinarende skall den ledamot arendet ror beredas
tillfalle att yttra sig over framstalld anmarkning, om ej
sarskild omstandighet foranleder annat.

Har anmalan mot ledamot avskrivits eller har i upptaget arende
om disciplinart ingripande beslut meddelats av innebord att
arendet ej hanskjutes till disciplinnamnden, far
Justitiekanslern, inom fyra veckor efter det att han fatt del
av beslutet, hos namnden pakalla atgard mot ledamoten.

Beslut (1997:274).



Ledamot, mot vilken anmarkning framstallts, ar pliktig att
efter anmaning avgiva skriftIigt yttrande, att fbrete de
handlingar som disciplinnamnden eller generalsekreteraren
alagger honom att tilihandahaiia samt att pa kaIIelse
personligen infinna sig infor namnden.

Disciplinnamnden far bestamma att muntlig forhandling skall
hallas vid behandling av arende i namnden. Om ej sarskilda skal
foranleder annat, skall sadan forhandling aga rum nar
utesiutning ur samfundet kan komma i fraga som pafoljd. Darvid
skail en av styrelsen utsedd advokat utfbra den talan som
foranledes av anmalan eller pa annat satt framkommen
anmarkning. Styrelsens forordnande sker efter anmalan av
namnden eller generalsekreteraren. Uppdraget far inte ges till
den som ar ledamot av disciplinnamnden.

Om den Iedamot, mot vilken anmarkning framstalIts, bedomes
vara i behov av bitrade for sitt forsvar men inte sjalv anlitar
sadant, far disciplinnamnden forordna forsvarare for honom vid
arendets behandling i namnden. Ersattning till forsvarare som
utsetts av namnden skall utges av samfundet med belopp som
bestammes av disciplinnamnden. Detsamma galler ersattning till
forsvarare som den ledamot, mot vilken anmarkning framstallts,
sjalv utsett, om namnden bedomt sakens beskaffenhet vara sadan
att ledamoten behover bitrade for sitt fbrsvar. Namnden kan
forplikta den ledamot, mot vilken anmarkning riktats, att helt
eller delvis till samfundet atergalda dess kostnad for
forsvaret.

Beslut om uteslutning, varning eller erinran skall angiva de
skal vara beslutet grundas. Beslut (1997:274).

44 § Beslut, varigenom ledamot uteslutits ur samfundet, skall,
sa snart beslutet gar i verkstallighet, delgivas samfundets
ledamoter och rikets allmanna domstolar. Har beslut om
uteslutning upphavts, skall meddelande darom lamnas samfundets
ledambter och namnda domstolar, om beslutet tidigare delgivits
demo Detsamma galler ett beslut om upphavande av en
registrering enligt 4 a §. Forordning (2000:739).

44 a § Advokatsamfundets disciplinara verksamhet omfattar i
vissa fall ocksa den som auktoriserats som advokat i en annan
stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet eIIer i Schweiz. I ett disciplinart forfarande
mot en sadan advokat skall advokatsamfundet, sa snart
forfarandet inleds, samarbeta och utbyta information med den
behbriga myndigheten eller organisationen i den andra staten.
Beslut (2002:740) .

Om uteslutning av ledamot, som ej langre ar behbrig att vara advokat

45 § Uppkommer i styrelsen fraga om uteslutning av Iedamot
eller upphavande av registrering enligt 8 kap. 7 § femte
stycket rattegangsbalken, skall styrelsen, innan beslut fattas
i arendet, bereda ledamoten tillfalle att yttra sig.

Beslut om uteslutning eller upphavande av registrering skall
angiva de skaI, vara besiutet grundas.

Styrelsens besiut skail tiIIstallas den det ror och



Justitiekanslern. Vad i 44 § ar stadgat skall aga motsvarande
tillampning. Beslut (2000:739).

46 § En ledamot ar skyldig att lamna styrelsen de uppgifter som
behovs for dess tillsyn over advokatvasendet. Styrelsen far efter
fullmaktiges horande meddela narmare foreskrifter om
uppgiftsskyldigheten. Innan fullmaktige hors, skall styrelsen ge
avdelningarna tillfalle att behandla forslaget pa avdelningsmote och
lamna yttrande over forslaget.

Inom sex manader efter utgangen av varje rakenskapsar skall
advokat som bedriver egen verksamhet till samfundets kansli sanda
over revisionsberattelse med intyg om att bokforingen skett enligt
lag och samfundets bokforingsreglemente. Kommer en sadan
revisionsberattelse inte in inom angiven tid har styrelsen ratt att
utse auktoriserad eller godkand revisor att pa advokatens
bekostnad utfora revision och avge sadant intyg till styrelsen.

Styrelsen far forordna att granskning av en ledamots bokforing och
medelsforvaltning skall utforas av en auktoriserad revisor, som
styrelsen utser. Ledamoten ar i sadant fall skyldig att tillhandahalla
sina diarier och rakenskaper med tillhorande handlingar.

Vad en revisor far kannedom om vid revision enligt andra stycket
andra meningen eller granskning enligt tredje stycket far rojas
endast i den man revisionen eller granskningen ger anledning till
anmarkning.

Nar det finns sarskilda skal, far styrelsen besluta att en ledamots
diarier och rakenskaper med tillhorande handlingar skall granskas
av generalsekreteraren eller foretes for styrelsen.

Vid en granskning enligt tredje och femte styckena ar ledamoten,
om det begars av den som utfor granskningen, skyldig att fran bank,
klient eller annan hamta in och for den granskande forete de
kontokuranter, besked eller andra uppgifter som behovs for
kontroll av ledamotens forvaltning och rakenskaper.
Tillhandahaller ledamoten inte dessa uppgifter inom rimlig tid, far
den som utfor granskningen sjalv hamta in uppgifterna.
Beslut (1994:1059).

47 § Ledamot och suppleant i styrelsen, ledamot av disciplin-
namnden, generalsekreteraren samt annan advokat som har
deltagit i handlaggningen av disciplinarende eller annat till-
synsarende hos samfundet far ej obehorigen for annan yppa vad
de pa grund av samfundsledamots skyldighet att lamna uppgifter
och tillhandahalla handlingar erfarit om denne och hans
verksamhet. Beslut (1997:274).

Om tystnadsplikt for styrelseledamot m.fl.

48 § Fullmaktige aga besluta om kollektiv forsakring eller fond for
upprattande av skada till foljd av brottsligt forfarande fran ledamots
eller hos ledamot anstallds sida. Innan sadant beslut fattas, skall
tillfalle beredas avdelningarna att a avdelningsmote behandla
foreliggande forslag och avgiva yttrande darover.

Om skadeupprattande atgarder

Ha fullmaktige fattat beslut varom i forsta stycket ar stadgat, ar
ledamot skyldig att erlagga harav foranledd avgift, vilken skall for ar



raknat utga enligt de grunder som fullmaktige beslutar. Betraffande
avgift som nu sagts skall vad i 31 § 3 morn ar stadgat aga motsvarande
tillampning. Forordning (1988:168).

Om ledamots uttrade

49 § Om skyldighet i vissa fall for ledamot att genast uttrada ur
samfundet ar stadgat i rattegangsbalken.

Viii ledamoten eljest uttrada ur samfundet, skall han hos styrelsen
gbra skriftlig ansokan darom. Ansokningen skall fbredragas vid narmast
fbljande sarnrnantrademed styrelsen. Foreligger mot ledamoten
anmarkning av allvarlig beskaffenhet, ager styrelsen forordna, att med
ansbkningens behandling skall ansta i avbidan pa prbvning av den mot
ledamoten framstallda anmarkningen. Eljest skall ansokningen
bifallas.

50 § Fbrsurnrnarledamot att betala stadgeenlig avgift till samfundet,
serviceersattning till Sveriges Advokaters Serviceaktiebolag eller
stadgeenlig avgift till den avdelning han tillhor eller straffavgift
och fullgor han icke efter anmaning sina skyldigheter harutinnan inom
tid, som styrelsen bestarnrner,skall styrelsen forklara att han uttratt
ur samfundet.

Styrelsen far helt eller delvis eftergiva straffavgift, om sarskilda
sk~i.lforeligger. Beslut (1982:1115).

Om offentliggbrande av vissa beslut

51 § Meddelande om att nagon antagits till ledamot av samfundet
eller avgatt darur skall genom styrelsens fbrsorg bringas till
allman kannedom.

Disciplinnamnden far bestarnrnaatt beslut av namnden i
discip1inarende skall helt el1er delvis offentliggbras.
Beslut (1997:274).

Om andring av stadgarna

52 § Fbres1as andring av dessa stadgar, tillkornrnerdet fu1lmaktige att
bes1uta darom.

Innan sadant beslut fattas, skall tillfal1e beredas avdelningarna att
a avde1ningsmbte behand1a fbreliggande fbrslag och avgiva yttrande
darbver.

Beslut om stadgeandring ar ej giltig, med mindre antingen beslutet
fattats a ett ordinarie fullmaktigembte och darvid bitratts av minst
tre fjardedelar av hela antalet fullmaktige eller ock beslutet fattats
a tva pa varandra fbljande ordinarie fullmaktigemoten och a det mote,
som sist haIles, bitratts av minst tva tredjedelar av de narvarande
fullmaktige.

Beslutad stadgeandring skall fbr att b1iva gallande faststallas av
Konungen.

Overgangsbestamrnelser

Dessa stadgar trada i kraft den 1 januari 1964. Samrna dag upphbra
samfundets den 3 juni 1944 antagna, den 31 oktober 1947 av Konungen
faststallda stadgar att galla; med iakttagande dock av vad nedan



bestammes.

1. Den som vid dessa stadgars ikrafttradande innehar befattning som
styrelseledamot, styre1sesuppleant, revisor eller revisorssuppleant
kvarstar i sin befattning under tid, som vid valet blivit bestamd.

2. Val av ordforande, vice ordforande och ovriga ledamoter av
disciplinnamnden skall forsta gangen forrattas vid ordinarie
fullmaktigemote 1964. Darvid skall iakttagas att ordforande och fyra
andra ledamoter valjas for fyra ar, vice ordforande och tre andra
ledamoter for tva ar.

3. Da val av ledamoter och suppleanter i fullmaktige forsta gangen
forrattas, skall, i den man ej annat b1ivit bestamt i nya
avde1ningsstadgar, som godkants av samfundets styrelse, vad i de aldre
avdelningsstadgarna om val av 1edamoter och supp1eanter i samfundets
namnd ar foreskrivet i ti1lampliga delar landa till efterrattelse.

4. Disciplinnamnden trader i verksamhet den 1 juli 1964. Inti1l den
dagen skall vad i de aldre stadgarna ar foreskrivet om styrelsens
befattning med disciplinarenden alltjamt galla, styrelsen dock
obetaget att redan fore den 1 juli 1964 fatta bes1ut am arendes
hanskjutande till disciplinnamden.

1997:274

1. Vad sam nu har faststal1ts skall galla fran och med den 1

juli 1997.

2. En offentlig representant i disciplinnamnden sam har
utsetts med stod av aldre foreskrifter kvarstar sam ledamot av
namnden under den tid som han har utsetts for.

3. Ett disciplinarende, sam av styrelsen har hanskjutits till
disciplinnamnden med stod av aldre foreskrifter, far avgoras av
en provningsavdelning, am forutsattningar for det finns enligt
de nya bestammelserna i 40 §.

2000:739

Vad sam nu har faststallts skall galla fran och med den 1
januari 2001. Dock skall 33 § fortfarande tillampas pa ledamots
tvist med huvudman om arvode och kostnad for ett utfort uppdrag
sam har paborjats fore den 1 januari 2002.



Svensk forfattnings~amling

Regeringens beslut
om faststallelse av and ring istadgarna fOrSveriges
advokatsamfund;

meddelat den 30 augusti 2007.

Sveriges advokatsamfund har den 8 juni 2007 beslutat om andring av 3 § i
samfundets stadgarl samt om infOrandet av tva nya paragrafer. 4 b oeh
4 c §§. i stadgama. Samfundet har hos regeringen hemsmllt om faststallelse
av andringama.

Regeringcn faststaller att 3, 4 b oeh 4 e §§ i stadgama fOrSveriges advo-
katsamfund far foljande Iydelse.

3 §2 Tillledamot av advokatsamfundet far endast den antas som
I. har hemvist i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska unionen

eller Europeiska ekonomiska samarbetsornradet eller i Sehweiz,
2. har avlagt de kunskapsprov som ar fOreskrivna for behorighet till do-

marambete,
3. under minst fern Ar efter ovannamnda kunskapsprov pa tillfredssml-

lande satt utovat praktisk juridisk verksamhet. yarvid han eller hon under
minst tre ar skall ha agnat sig at att yrkesmassigt tillhandaga allmanheten i
rattsliga angeHigenheter antingen som anstalld hos advokat eller fOr egen
rakning.
4. yid tiden for ansokningens proYning tillhandagar allmanheten pa satt

som avses i 3.
5. har med godkant examensresultat genomgatt av samfundet sarskilt an-

ordnad utbildning,
6. har gjort sig kand fOrredbarhet, och
7. aven i ovrigt bedoms liimplig aUutova advokatverksamhet.
Samfundets styrelse far med hansyn till foreliggande siirskilda omstandig-

heter medge undantag savitt galler fOrsta styeket I, 3, 4 och 5. Detsamma
galler tOrsta styeket 2 betraffande den som ar auktoriserad som advokat i en
annan stat i enlighet med dar gallande bestammelser. Undantag fran trears-
kravet i fOrstastyeket 3 far avse hOgstett Ar.
Den som har genomgatt en utbildning som krayS for att bli advokat i en

stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsornra-
det eller i Sehweiz oeh sam i Sverige genomgatt elt pray som visar att han
har tillraekliga kunskaper am den syenska rattsordningen, skall anses upp-

1 Se 1963:580.
2 Senaste Iydelse 2002:741.

SFS 2007:705
Utkom fran trycket
den 18 september 2007
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fylla kraven enligt fOrsta stycket 2, 3 och 5. Provet skall vara anpassat till
den sokandes utbildning och yrkeserfarenhet. Ayen den som registrerats en-
ligt 4 a § och som darefter under minst tre ar bedrivit faktisk och regelbun-
den advokatverksamhet i Sverige skall, under fOrutsattning antingen aU
verksamheten huvudsakligen omfattat svensk raU eller att, om verksamheten
inte huvudsakligen omfattat svensk clitt, den registrerade pa annat saU har
fOrviirvat tillrackliga kunskaper och erfarenheter fOr att antas till ledamot i
sarnfundet, anses uppfylla kraven enligt fdrsta stycket 2,3 och 5.
Den som har blivit auktoriserad som advokat i Danmark, Finland, Island

eHer Norge i enlighet med dar gaHande bestammelser och som darefter un-
der minst tre ar pa ett tillfredsstallande sau har tjiinstgjon som bitradande ju-
rist pa advokatbyra i Sverige skall anses uppfylla kraven enligt fOrsta stycket
2-7.
Den som ar fOrsatt i konkurs eller har forvaltare enligt 11 kap. 7 § forald-

rabalken far inte antas till ledamot. lnte heller far den ant as tilIledamot som
enligt 3 § lagen (1985:354) om fOrbud motjuridiskt eller ekonomiskt bitrade
i vissa fall ar forbjuden aU lamnajuridiskt eller ekonomiskt bitrade.
Lagfaren domare i eller befattningshavare vid domstol eller allman iiJda-

gare eller kronofogde far inte antas tilliedamot.
Den som ar anstlilld i stats eller kommuns tjiinst i annan befattning an som

sags i fdregaende stycke eller hos annan enskild an advokat far inte antas till
ledamot savida inte styrelsen medger undantag. Vad som nu sagts galler
dock inte den som ar anstalld hos ledamot av advokatorganisation inom Eu-
ropeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsomcldet eller i
Schweiz.

4 b § I fall som avses i 3 § tredje stycket skall mouagandet av en ansokan
bekraftas inom en manad samt sokanden underrattas fOr det fall nodvandiga
handlingar skulle saknas. En ansokan skall behandlas och ett motiverat be-
slut fattas sa snart som mojligt och senast inom fyra manader fran det att cn
fullstiindig ansokan inkommit.

4 c § For att underlatta fOr en sokande som viII antas som ledamot i en
advokatorganisation inom Europeiska unionen, Europeiska samarbetsornra-
det eller i Schweiz, skall Advokatsamfundet samarbeta med den behoriga or-
ganisationen i den andra staten. De upplysningar som utvaxlas inum ramen
fOr ansokningsfOrfarandet, skall behandlas konfidentiellt.

Vad som nu har faststallts skall galla frein och med den 1 september 2007.

Pa regeringens vagnar

MlKAEL ODENBERG
Monika Sorbom
(Justitiedepartementet)

Thomson Fakta. tel. 08-581611 00
Elanders. V:i..lHngby2001
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ADVOKAT

~
Advokat parallelluppstallning.doc
Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled

Medlemsstat SE
Namn Haak
fornamn Torbjorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transpos
ition Deklaratlon

Direktiv Tidsfrist complete om Kommentar
for this inforlivandet
deadline

32005L0036 20/10/2007 No Annat Advokat, parallelluppstallning

Officiell publiceringshanvisning
Typ av akt Concordance table
Nummer
Dag for ikrafttradandet
Dag for godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)57479

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled

Medlemsstat SE
Namn Haak
Fornamn Torbjorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transpos
ition Deklaration

Direktlv Tidsfrist complete om Kommentar
for this inforlivandet
deadline

32005L0036 20/10/2007 No Delvis Advokat, bilaga 1

Officiell publiceringshanvisning
Typ av akt Lag
Nummer 1942:740
Dag for ikrafttradandet
Dag for godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)S7480
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Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled

Medlemsstat SE
Namn Haak
Fornamn Torbiorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transpos
ition Deklaration

Direktlv Tidsfrist complete om Kommentar
for this inforlivandet
deadline

3200SL0036 20/10/2007 No Delvis Advokat, bilaga 2

Officiell publicerinQshanvisninq
Typ av akt Administrative measures
Nummer 1963:580
Dag for ikrafttradandet
Dag for godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNf(2007)57483

_"_

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled

Medlemsstat Sf
Namn Haak
Fomamn Torbjorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transpos
ition Deklaration

Direktiv Tidsfrist complete om Kommentar
for this inforlivandet
deadline

3200SL0036 20/10/2007 No Delvis Advokat, bilaga 3

Officiell publiceringshanvisning
Typ av akt Administrative measures

Nummer
Dag for ikrafttradandet 01/09/2007
Dag for godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)57486



GenomfOrande av direktiv 200S/361EG i svensk lagstiftning

Yrke: den som utfOr brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor

BiJaga 4: Forordning (2003:789) om skydd mot olyckor i konsoliderad version

Direktiv 200S1361EG svensk lag, jOrordning, lliinvisning till bilaga
fijreskri/t

Art. 3.1 a) 3 § SRVFS 2007:3 bilaga 3

Art. 3.1 c) 3 kap. 11 § forsta stycket SFS bilaga 1
2007:686

Art. 3.1 e) 4 § 2 SRVFS 2007:3 bilaga 3

Art. 3.1 g) 7 § f6rsta stycket SRVFS bilaga 3
2007:3

Art. 3.1 h) 7 § andra stycket SRVFS bilaga 3
2003:7

Art. 3.3 3 kap. 11 § f6rsta stycket SFS bilaga 1
2007:686

Art. 4 3 kap. 11 § f6rsta stycket SFS bilaga 1
2007:686

Art. 5.1-2 3 kap. 11 a § SFS 2007:686 bilaga 1

Art. 11 1 § andra stycket och 4 § bilaga 3
SRVFS 2007:3

Art. 13.1 och 2 f6rsta och 4 § SRVFS 2007:3 bilaga 3
andra stycket
Art.14.1 5 § f6rsta stycket SRVFS bilaga 3

2007:3

Art. 14.2 forsta stycket 6 § SRVFS 2007:3 bilaga 3

Art. 14.5 5 § andra stycket SRVFS bilaga 3
2007:3

Art. 50.1 9 § SRVFS 2007:3 bilaga 3
Art. 51.1 och 2 3 kap. II § andra stycket SFS bilaga I

2007:686
Art. 56.3 7 a § SFS 2007:687 bilaga 2



Svensk forfattningssamling
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Forordning
om and ring i fOrordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfardad den 16 augusti 2007.

Regeringen foreskriver' i fraga om forordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor
dets att 3 kap. 11 och 12 §§ ska ha fOljande Iydelse.
dets att det i ftirordningen ska infOrasen ny paragraf. 3 kap. II a §. av fOl-

jande Iydelse.

3 kap.
11 §2 Den som liT medborgare i ett land som ingar i Europeiska ekono-
miska samarbetso!llfl\det (EES) eller i Schweiz och har behorighet motsva-
rande den som avses i 10 §. pa grund av kvalifikationsbevis i form av exa-
mens-. utbildnings- eller annat kompetensbevis over behorighetsgivande ut-
bildning fran ett annat av dessa Hinderan Sverige. ska efter ansokan hos Sta-
tens raddningsverk fa motsvarande behorighet har i landet. Detta galler
ocksa om kvalifikationsbeviset utfardats i ett annat land och erkants i ett
land som ingar i EES eller i Schweiz, om innehavaren av beviset har tre ars
yrkeserfarenhet inom det berorda yrket pa det erkannande landets territo-
rium oeh det har intygats av detta land. Har Statens riiddningsverk meddelat
fdreskrifter om villkor enligt 12 § ska dessa vara uppfyllda.
Statens raddningsverk ska bekrafta mottagandet av en ansokan enligt for-

sta styeket inom en manad fran oeh med mottagandet oeh meddela beslut i
arendet senast fyra manader efter det att alla handJingar som galler den so-
kande har lagts fram. Statens raddningsverk ska se till att den sokande far
den kannedom om svenska fOrfattningar som ar nOdvandig fOr att ut5va
yrket. Om det behovs. ska verket aven anvisa den sokande mojlighet att in-
hamta de kunskaper i svenska spraket som kravs fOratt utova yrket.

11 a § Bestammelsema i 10 och 11 §§ giiller inte fOr en person som har
f1yttattill Sverige fOratt temporiirt oeh tillfalligt utfOrabrandskyddskontroll.
oeh som lagligen liT etablerad i ett annat land som ingar i Europeiska ekono-
miska samarbetsomnldet (EES) eller i Sehweiz fOratt dar utova samma yrke.
Om varken yrket eller utbildningen fOryrket ar reglerat i det landet galler

I lfr Europaparlamentets och nldets direktiv 2005/36IEG av den 7 september 2005 om
erkannande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255.30.9.2005. s. 22, Celex 32005L(036).
2 Senaste Iydelse 2006:62.

SFS 2007:686
Utkom fr~n trycket
den 28 augusti 2007
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dock som ytterligare fOrutsattning aU den berorda personen ska ha utovat
yrket under minst tva ar i detta land under de tio ar som fOregatt tillhandahal-
landet av tjansten i Sverige.

12 § Statens raddningsverk far meddela fOreskrifter om de ytterligare vill-
kor som ska vara uppfyllda fOr att fa behorighet enligt 11 § och andra fOre-
skrifter om erkannande av sadana utlandska yrkeskvalifikationer som avses i
11 §.

Denna forordning trader i kraft den 1 oktaber 2007. Ansokningar am be-
horighet fOr sadan befattning sam avses i 3 kap. 9 § sam inkammit fOre
ikrafttradandet, ska dock provas enligt aldre fOreskrifter.

Pa regeringens viignar

MlKAEL ODENBERG
Daniel Strom
(Forsvarsdepartementet)

Thomson FaklL tel. OR-581671 00
EI,nden. Vallmgby 2007



Svensk forfattningssamling
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Forordning
om and ring i fOrordningen (2005:890) med
instruktion fOr Statens raddningsverk;

utHirdad den 16 augusti 2007.

Regeringen fOreskriverl att det i fOrordningen (2005:890) med instruktion
fOr Statens raddningsverk ska infOras en ny paragraf. 7 a §. av fOJjande Jy~
delse.

7 a § Raddningsverket ska vara behorig myndighet enligt artikel 56.3 i
EuropaparJamentets och radets direktiv 2005/36IEG av den 7 september
2005 om erkannande av yrkeskvalifikationer i fniga om det yrke som regle~
ras i 3 kap. 10-12 §§ fOrordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Denna fOrordning trader i kraft den 1 oktober 2007.

Pa regeringens vagnar

MlKAEL ODENBERG
Daniel Strom
(Forsvarsdepartementet)

I Ifr Europaparlamentets och fi'ldets direktiv 2oo5/36/EG av den 7 september 2005 om
erkannande av yrkeskvalifikationer (EUTL 255.30.9.2005. s. 22. Celex 32005L0036).

SFS 2007:687
Utkom f£lin trycket
den 28 augusti 2007



~0-< ~.,/,
~~6/~-r ~

Statens raddningsverks
forfattningssamling
Utgivare: Key Hedstrom, Statens raddningsverk
ISSN 0283·6165 SRVFS

2007:3
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forfattningssamling
Utgivare: Key HedstrOm. Statens riiddningsverk
ISSN 0283-6165

Statens raddningsverks foreskrifter om
erkannande av utlandska
yrkeskvalifikationer;

besiutade den 24 augusti 2007.

Statens riiddningsverk fcireskriver1 foljande med stad av 3 kap. 12 §
fcirordningen (2003:789) om skydd mot oIyckor.

Inledande bestammelser

1 § Bestammeiser om behorighet for att utfcira brandskyddskontroll enIigt
3 kap. 4 § Iagen (2003:778) om skydd mot olyckor finns i 3 kap. 10 §
fcirordningen (2003:789) om skydd mot oIyekor oeh 14 § Statens
raddningsverks fcireskrifter oeh allmanna rad (SRVFS 2005:9) om rengoring
(sotning) oeh brandskyddskontroll.

De krav som stalls fcirbehOrighet enligt de bestammeiser som avses i forsta
styeket motsvarar den kvalifikationsniva som beskrivs i artikel 11 e) i) i
Europapariamentets oeh radets direktiv 2005/36IEG av den 7 september
2005 om erkannande av yrkeskvalifikationer.

2 § Denna fcirfattning innehaller bestammelser om de villkor som en
medborgare i ett EES-Iand skall uppfylla fOr art fa behOrighet att utfcira
brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § Iagen (2003:778) om skydd mot
oIyekor.

For en medborgare som befinner sig i Sverige for att temporiirt oeh tillfalligt
utfcira brandskyddskontroll galler enIigt 3 kap. 11 a § fcirordningen (2003:789)
om skydd mot oIyekor sarskilda bcstammciscr.

Definitioner

3 § I denna forfattning anvands fciIjande begrepp med nedan angiven
betydeise.

I 1fr Europaparlamentets och rAdets direktiv 2005/36IEG av den 7 september 2005 om
erkannande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036).
2 EUT L 255, 30.9.2005, s. 31 (Ce1ex 32005L0036).

SRVFS
2007:3
Utkom fran trycket
den 6 september 2007
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EES-land Ett land som ar part i avtalet om Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet (EES-avtalet).
Vad som sags om EES-land skall aven galla Schweiz.

Reglerad befattning En befattning som endast f'ar innehas av den som, i
enlighet med ett EES-Iands gallande ordning, uppfyller
vissa villkor. Sadana villkor kan Lex. avse utbildning,
examen eller yrkesutovning.

Villkor for behorighet
4 § En sokande skall fa behorighet att utfOra brandskyddskontroll enligt
3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor om villkoren i nagon av
nedanstaende punkter ar uppfyllda.

1. Sokanden har med godkant resultat avslutat den eftergymnasiala
utbildning eller gymnasiala utbildning med teknisk cller yrkesmassig
inriktning, som i ett annat EES-land kravs fOr att fa inneha
motsvarande befattning. Om detta land aven kraver annan utbildning,
provtjanstgoring eller yrkesutavning skall ocksa denna ha slutfOrts.

2. Sokanden har, i ett EES-Iand dar motsvarande befattning inte ar
reglerad, med godkant resultat avslutat en utbildning som ar sarskilt
utformad for befattningen. Utbildningen skall omfatta en eller flera
kurser som, i forekommande fall, har kompletterats med annan
utbildning, provtjanstgoring cller yrkesutovning. Utformningen skall
vara reglerad i forfattning cller godkand av en behorig myndighet.

3. Sokanden har innehaft motsvarande befattning pa heltid i tva ar under
de senaste tio aren i ett EES-Iand dar befattningen inte ar reglerad.
Dessutom har sokanden med godkant resultat avslutat en
cftergymnasial utbildning eller en gymnasial utbildning med teknisk
eller yrkesmassig inriktning. Dar sa kravs, skall aven annan
utbildning, provtjanstgoring eller yrkesutDvning ha slutforts.
Utbildningen skall ha forberett sokanden for befattningen.

Kompensationsatgarder
5 § Beslut om behOrighet tar, i nagot av nedanstaende fall, forenas med
villkor om en anpassningstid om hOgst tre ar eller ett liimplighetsprov.

1. Omfattningen av den utbildning som sokanden aberopar ar minst ett
ar kortare an den utbildning som kravs i Sverige.

2. De teoretiska eller praktiska amnen som omfattas av den utbildning
som sokanden har genomgatt avviker viisentligt fran de amnen som
omfattas av den utbildning som kriivs i Sverige.

3. Brandskyddskontrollen enligt 3 kap. 4 § lagcn (2003:778) om skydd
mot olyekor omfattar en eller flera arbetsuppgifter som inte ingar i
motsvarande befattning i det EES-land som sokanden aberopar
utbildning fran oeh det finns en motsvarande skillnad mellan vilka



moment som ingar i den utbildning som kravs i Sverige respektive i
den utbildning som sokanden genomgatt.

I de fall som anges i ftirsta styeket 2 oeh 3 rar villkor inte uppstallas om
sokanden i sin yrkesutovning har tillagnat sig motsvarande kunskaper.

6 § Sokanden har ratt att valja mellan anpassningstid oeh lamplighetsprov.

7 § Anpassningstiden skaU omfatta yrkesutovning under en behOrig
yrkesutovares ansvar, samt den utbildning som Raddningsverket i varje
enskilt fall besHimmer.

Lamplighetsprovet skall omfatta limnen som, vid en jamIOre!se mellan den
utbildning som kravs i Sverige oeh den utbildning som sokanden genomgatt,
saknas i sokandens utbildning. Provet rar omfatta bade teoretisk kunskap
oeh praktiska fardigheter.

Raddningsverket fastsHiller, i form av utbildnings- oeh kursplaner, de
amnesomnlden som omfattas av den utbildning som kravs i Sverige.

8 § Raddningsverket bedomer om sokanden uppfyllt villkor som avses i 5 §.

Ansokans innehall

9 § Sokanden skall tillsammans med ansokan till Raddningsverket ge in

1. examens- eller utbildningsbevis,
2. bevis som styrker provtjanstgoring eller yrkesutovning, samt
3. identitetshandling som visar medborgarskap.

Examens- oeh utbildningsbevis skall vara utfardade av en behOrig
myndighet i EES-landet. Samtliga handlingar skall ges in pa originalsprAk,
samt vara oversatta till svenska av auktoriserad oversattare. Ide fall kopior
ges in skall des sa vara bestyrkta.

Denna fdrfattning trader i kraft den 1 oktober 2007, da verkets fdreskrifter
(2004:13) om erkannande av behOrighetsgivande utlandsk utbildning m.m.
skall upphOra att galla.

Statens raddningsverk

IVAR RONNBAcK

Lisa Svensson
(Rattssekretariatet)

SRVFS
2007:3
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SFS nr: 2003:789

Departementl
myndighet: Forsvarsdepartementet
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1 kap. Inledande bestammelse

1 § Denna farordning innehaller fareskrifter som ansluter till
vad som fareskrivs i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

De begrepp som anvands i lagen om skydd mot olyckor har samma
betydelse i denna forordning.

2 kap. Enskildas skyldigheter

Skriftlig redogorelse for brandskyddet

1 § Statens raddningsverk skall meddela foreskrifter om for
vilka byggnader eller andra anlaggningar en skriftlig
redogore1se for brandskyddet enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor skall lamnas.

Sadana fareskrifter far meddelas om byggnader eller andra
anlaggningar

1. som ar sarskilt avsedda att anvandas av manniskor med behov
av yard och omsorg eller av manniskor som annars har sarskilda
hjalpbehov eller som ar foremal for kriminalvard i anstalt
eller av annat skal tagits i forvar,

2. dar manniskor vistas till faljd av forskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, utbildning for barn och ungdom, utbildning for
vuxna eller universitets- och hogskoleutbildning,

3. som ar sarskilt avsedda att anvandas for tillfalligt boende
av manga manniskor samtidigt eller som forlaggning,

4. dar manga manniskor samtidigt kan komma att vistas
tillfalligt,

5. dar det bedrivs en verksamhet som ar sadan att risken for
uppkomst av brand ar stor eller att risken for allvarliga
skador om brand skulle uppsta ar stor,

6. dar en brand skulle riskera att medfora forlust av
vasentliga kulturhistoriska varden eller att annars skada
vasentliga samhallsintressen, eller

7. som har en sadan utformning att risken for allvarliga skador
vid brand ar stor.

2 § Statens raddningsverk far meddela foreskrifter om



innehallet i den skriftliga redogorelse for brandskyddet sam
avses i 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

En kommun far meddela fdreskrifter am frister for nar
redogorelsen ska1l lamnas in till kommunen.

Anlaggningar med farlig verksamhet

3 § Lansstyrelsen skall, efter samrad med kommunen, besluta
vilka anlaggningar sam omfattas av agarens eller
verksamhetsutovarens skyldigheter enligt 2 kap. 4 § 1agen
(2003:778) am skydd mot olyckor.

4 § Om en olycka som kan orsaka allvar1iga skador pa manniskor
eller i miljon intraffar vid en sadan anlaggning sam avses i 2
kap. 4 § 1agen (2003:778) am skydd mot olyckor eller en
overhangande fara for en sadan olycka fdrelegat, skall
anlaggningens agare el1er verksamhetsutovaren pa anlaggningen
omgaende informera den kommun dar anlaggningen ar belagen och
Statens raddningsverk om

1. omstandigheterna Kring olyckan e11er den befarade olyckan,

2. vilka farliga amnen sam finns i anlaggningen och sam kan
orsaka allvarliga skador pa manniskor e1ler i miljon och am
nagra av dessa amnen lackt ut,

3. de uppgifter som finns tillgangliga for att mojliggora en
bedomning av foljderna for manniskor och miljo, samt

4. vilka raddningsatgarder som har vidtagits.

Sa snart det kan ske ska11 information ocksa 1amnas om

1. vi1ka sanerings- och restaureringsatgarder som p1aneras for
att begransa fd1jderna, samt

2. vi1ka atgarder som p1aneras for att forhindra att en olycka
intraffar igen.

Statens raddningsverk skall omgaende informera regeringen och
andra berorda myndigheter om sadana olyckor e11er befarade
olyckor som avses i forsta stycket.

Statens raddningsverk far medde1a foreskrifter om
verkstalligheten av forsta och andra stycket.

Varning

5 § For yarning en1igt 2 kap. 1 § 1agen (2003:778) om skydd mot
olyckor far den som ager eller utdvar verksamhet pa en
anlaggning sam avses i 2 kap. 4 § samma lag efter kommunens
medgivande anvanda de varningsanordningar sam installerats for
Yarning av befolkningen under hojd beredskap och vid olyckor i
fred. Forordning (2006:640).

6 § Statens raddningsverk far meddela fdreskrifter am varning
enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) am skydd mot olyckor.

Eldningsforbud



7 § En lansstyrelse och en kommun far meddela foreskrifter om
forbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande
forebyggande atgarder mot brand.

3 kap. Kommunens skyldigheter

Forebyggande verksamhet

Sotning och brandskyddskontroll

1 § En kommun skall meddela foreskrifter om hur ofta rengoring
(sotning) enligt 3 kap. 4 § forsta och andra stycket lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor skall ske.

Kommunen far besluta om brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 §
tredje stycket lagen om skydd mot olyckor i sarskilda fall.

2 § Statens raddningsverk skall meddela foreskrifter om vilka
objekt som fran brandskyddssynpunkt omfattas av kraven pa
rengoring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Handlingsprogram och planer

Statens raddningsverk skall aven meddela foreskrifter om hur
omfattande brandskyddskontrollen skall vara och hur ofta den
skall goras.

3 § De handlingsprogram som avses i 3 kap. 3 och 8 §§ lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor skall innehAlla uppgifter om
samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och
enskilda.

5 § En framstallning enligt 3 kap. 3 § tredje stycket och 3
kap. 8 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
far goras av Statens raddningsverk.

I de handlingsprogram som avses i 3 kap. 8 § samma lag skall en
kommun i forekommande fall lamna uppgift om hamnar och deras
granser i vatten.

4 § En kommuns handlingsprogram skall tillstallas
lansstyrelsen, Statens raddningsverk samt de kommuner och andra
med vilka samverkan inom forebyggande arbete eller
raddningstjanst kan bli aktuell.

6 § For sadan verksamhet som omfattas av kravet pa
sakerhetsrapport enligt 10 § lagen (1999:381) om atgarder for
att forebygga och begransa foljderna av allvarliga
kemikalieolyckor skall en kommun uppratta en plan for
raddningsinsatser. Planen skall ha den omfattning som
sakerheten for omgivningen kraver. Verksamhetsutovaren skall
lamna nodvandiga upplysningar till kommunen. Allmanheten skall
pa lampligt satt fa mojlighet att lamna synpunkter pa planen.

Planen for raddningsinsatser skall fornyas vart tredje ar eller
nar det annars till foljd av andrade forhallanden finns
anledning till det. Planen skall lamnas in till lansstyrelsen.

Statens raddningsverk far meddela foreskrifter om
verkstallighet av forsta och andra stycket.



Skyldigheter att rapportera vissa iakttagelser oeh att bitrada
vid utredning

7 § Upptaeks i samband med raddningstjanst, sotning,
brandskyddskontroll, tillsyn eller unders6kning av en olyeka
enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor en brist eller ett
missf6rhallande som kan leda till en annan olyeka an brand,
skall raddningsledaren eller den som utfar sotning eller
brandskyddskontroll, f6rrattar tillsyn eller unders6kning av
olyekor underratta den ansvariga myndigheten om forhallandet.

8 § En komrnun skall bitrada vid utredning som polismyndigheten
eller nagon annan myndighet gar med anledning av en olyeka vid
vilken komrnunen skall ansvara for raddningstjansten eller med
anledning av ett tillbud till en sadan olyeka.

Beharighet

9 § Behorig att vara raddningsledare i kornrnunalraddningstjanst
ar den som genomgatt sarskild utbildning hos Statens
raddningsverk.

Statens raddningsverk far meddela foreskrifter om vilken
utbildning hos verket som skall kravas for sadan behorighet.

10 § Behorig att utfora brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyekor ar den som genomgatt
sarskild utbildning hos Statens raddningsverk eller hos dess
foregangare.

Statens raddningsverk far meddela foreskrifter om vii ken
utbildning som skall kravas for sadan behorighet.

11 § Den som ar medborgare i ett land som ingar i Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet (EES) eller i Sehweiz oeh har
behorighet motsvarande den som avses i 10 §, pa grund av
kvalifikationsbevis i form av examens-, utbildnings- eller
annat kompetensbevis over behorighetsgivande utbildning fran
ett annat av dessa lander an Sverige, ska efter ansokan hos
Statens raddningsverk fa motsvarande behorighet har i landet.
Detta galler oeksa om kvalifikationsbeviset utfardats i ett
annat land oeh erkants i ett land som ingar i EES eller i
Sehweiz, om innehavaren av beviset har tre ars yrkeserfarenhet
inom det berorda yrket pa det erkannande landets territorium
oeh det har intygats av detta land. Har Statens raddningsverk
meddelat foreskrifter om villkor enligt 12 § ska dessa vara
uppfyllda.

Statens raddningsverk ska bekrafta mottagandet av en ansokan
enligt forsta styeket inom en manad fran oeh med mottagandet
oeh meddela beslut i arendet senast fyra manader efter det att
alla handlingar som galler den sokande har lagts fram. Statens
raddningsverk ska se till att den sokande far den kannedom om
svenska forfattningar som ar nodvandig for att utova yrket. Om
det behovs, ska verket aven anvisa den sokande mojlighet att
inhamta de kunskaper i svenska spraket som kravs for att utova
yrket. Forordning (2007:686).

11 a § Bestarnrnelsernai 10 oeh 11 §§ galler inte for en person
som har flyttat till Sverige for att temporart oeh tillfalligt



utfora brandskyddskontroll, och som lagligen ar etablerad i ett
annat land som ingar i Europeiska ekonomiska samarbetsomradet
(EES) eller i Schweiz for att dar utova samma yrke. Om varken
yrket eller utbildningen for yrket ar reglerat i det landet
galler dock som ytterligare forutsattning att den berorda
personen ska ha utovat yrket under minst tva ar i detta land
under de tio ar som foregatt tillhandahallandet av tjansten i
Sverige. Forordning (2007:686).

1 § Polismyndigheterna i Dalarna, Jamtlands lan, Vasterbottens
Ian och Norrbotten ansvarar for fjallraddningstjanst.

12 § Statens raddningsverk far meddela foreskrifter om de
ytterligare vil1kor som ska vara uppfyllda for att fa
behbrighet enligt 11 § och andra foreskrifter om erkannande av
sadana utlandska yrkeskvalifikationer som avses i 11 §.
Forordning (2007:686).

4 kap. Statens skyldigheter

Fjallraddningstjanst

De ansvariga myndigheterna skall ha ett program for
fjallraddningstjansten. Programmet skall innehalla

1. uppgifter om vilken formaga myndigheten har och avser att
skaffa sig for att gora raddningsinsatser, och

Som en del av formagan skall anges vilka resurser myndigheten
har och avser att skaffa sig.

2. uppgifter om samverkan med kommuner, landsting, statliga
myndigheter och berorda organisationer.

Flygraddningstjanst

2 § Luftfartsstyrelsen ansvarar for flygraddningstjanst.

Bestammelser om svensk flygraddningstjanst utanfor svenskt
omrade finns i 107 § luftfartsforordningen (1986:171).
Forordning (2005:6).

4 § Luftfartsstyrelsen skall uppratta ett program for
flygraddningstjansten. Programmet skall innehalla

3 § For flygraddningstjansten skall det finnas en
raddningscentral.

5 § Nar flygraddningstjansten inom svenskt omrade avser
luftfartyg eller personer fran en annan stat, skall luftfartyg
och personal fran den staten tililatas att delta i skalig
omfattning och medfora onskad utrustning. Ratten att delta ar

1. uppgifter om vilken formaga styrelsen har och avser att
skaffa sig for att gora raddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter
och berorda organisationer.

Som en del av fbrmagan skall anges vilka resurser styrelsen har
och avser att skaffa sig. Forordning (2005:6).



begransad till de omraden dar det efterspanade eller
forolyckade luftfartyget eller nagon ombordvarande kan antas
befinna sig.

6 § Vid flygraddningstjanst inom ett sadant restriktionsomrade
som avses i 2 § andra stycket luftfartsforordningen (1986:171)
far andra an militara luftfartyg medverka bara med
Forsvarsmaktens tillstand och pa de villkor sam Forsvarsmakten
bestammer.

7 § Om ett luftfartyg sam ar registrerat i en annan stat har
forolyckats inom svenskt omrade, skall Luftfartsstyrelsen
omedelbart underratta det konsulat for den staten som ar
narmast olycksplatsen. Om det inte finns nagot konsulat i
Sverige, skall statens beskickning underrattas.

Om luftfartyget ar registrerat hos en internationell
organisation, skall underrattelsen lamnas till organisationen.
Forordning (2005:6).

Sjoraddningstjanst

8 § Sjofartsverket ansvarar for sjoraddningstjanst.

I de delar av havet utanfor Sveriges sjoterritoriurn, dar
raddningstjansten enligt internationella overenskornrnelser
ankornrnerpa svenska myndigheter, skall Sjofartsverket ansvara
for raddningsinsatser som avses i 4 kap. 3 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor.

9 § For sjoraddningstjansten skall det finnas en
raddningscentral.

10 § Sjofartsverket skall uppratta ett program for
sjoraddningstjansten. Programmet skall innehalla

1. uppgifter om vilken formaga verket har och avser att skaffa
sig for att gora raddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, landsting, statliga
myndigheter och berorda organisationer.

Sam en del av formagan skall anges vilka resurser verket har
och avser att skaffa sig.

Efterforskning av forsvunna personer i andra fall

11 § Polismyndigheterna ansvarar for efterforskning av
forsvunna personer i fall som avses i 4 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.

Ett program for efterforskningen skall finnas vid varje
polismyndighet. Programrnet skall innehalla

1. uppgifter am vilken formaga myndigheten har och avser att
skaffa sig for att gora raddningsinsatser, och

2. uppgifter am samverkan med komrnuner, statliga myndigheter
och berorda organisationer.



Som en del av formagan skall anges vilka resurser myndigheten
har och avser att skaffa sig.

Miljoraddningstjanst till sjoss

12 § Kustbevakningen ansvarar for miljoraddningstjanst till
sjoss.

I de delar av havet utanfor Sveriges sjoterritorium och
Sveriges ekonomiska zon, dar raddningstjansten enligt
internationella overenskommelser ankommer pa svenska
myndigheter, skall Kustbevakningen ansvara for
rdddningsinsatser som avses i 4 kap. 5 § lagen (2003:77B) om
skydd mot olyckor.

13 § For miljoraddningstjansten till sjoss skall det finnas en
eller flera ledningscentraler.

14 § Kustbevakningen skall uppratta ett program for
miljoraddningstjansten till sjoss. Programmet skall innehalla

1. uppgifter om viI ken formaga myndigheten har och avser att
skaffa sig for att gora raddningsinsatser, och

2. uppgifter om samverkan med kommuner, statliga myndigheter
och berorda organisationer.

Raddningstjanst vid utslapp av radioaktiva amnen och sanering

Som en del av formagan skall anges vilka resurser myndigheten
har och avser att skaffa sig.

Ansvar for raddningstjanst

15 § Lansstyrelsen ansvarar for raddningstjanst vid utslapp av
radioaktiva amnen enllgt 4 kap. 6 § lagen (2003:77B) om skydd
mot olyckor och for sanering efter sadana utslapp som avses i 4
kap. B § forsta stycket samma lag.

16 § Statens raddningsverk far efter att ha hart Statens
karnkraftinspektion och Statens stralskyddsinstitut meddela
ytterligare foreskrifter om raddningstjansten enligt 4 kap. 6 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

For saneringen enligt 4 kap. B § lagen om skydd mot olyckor far
Statens raddningsverk meddela ytterligare foreskrifter efter
att ha hart Statens stralskyddsinstitut och andra berbrda
myndigheter och organisationer.

Information till allmanheten i handelse av en nodsituation som
medfor risk far stralning

1. En situation som uppstar

17 § Vid tillampning av IB-20 §§ skall foljande uttryck ha
nedan angiven betydelse i information till allmanheten.

En nodsituation som medfor risk for straining:

a} nar en olycka har intraffat vid en anlaggning eller i
samband med sadana verksamheter som avses i 2 och olyckan



medfor eller kan komma att medfora betydande utslapp av
radioaktiva amnen,

b} nar onormala nivaer av radioaktivitet som kan vara skadliga
for befolkningens halsa har pavisats i Sverige eller utomlands,

c} nar anlaggningar eller sadana verksamheter som avses i 2
varit inblandade vid andra olyckor an som avses i a} och
olyekan medfor eller troligen komrner att medfora betydande
utslapp av radioaktiva amnen, eller

d} nar andra olyckor som medfor eller troligen kornmer att
medfora betydande utslapp av radioaktiva amnen har intraffat.

2. En situation som fororsakas av anlaggningar och verksamheter
som namns i 1 a} och e}, exempelvis

a} alla karnreaktorer, oavsett lokalisering,

b} alla andra anlaggningar i karnbranslecykeln,

c} alla anlaggningar for hantering av radioaktivt avfall,

d} transport och lagring av karnbransle eller radioaktivt
avfall,

e} tillverkning, anvandning, lagring, deponering och transport
av radioaktiva isotoper for anvandning inom jordbruk, industri,
medieinsk verksamhet oeh darmed forbunden vetenskap och
forskning,

f} anvandning av radioaktiva isotoper for kraftgenerering i
ryrndfarkoster.

Med uttrycken betydande utslapp av radioaktiva amnen och
onormala nivaer av radioaktivitet som kan vara till skada for
befolkningens halsa under 1 ovan avses en situation som
troligen kan ha till foljd att enskilda personer ur
befolkningen utsatts for doser som overstiger de dosgranser som
foreskrivits med stod av bestarnmelserna i stralskyddslagen
(1988:220) .

Befolkning som troligen kommer att beroras i handelse av en
nodsituation som medfor risk for stralning: en befolkningsgrupp
for vilken det finns utarbetade planer i handelse av en
nodsituation som medfor risk for stralning.

Be£olkning som faktiskt kornmer att beroras i handelse av en
nodsituation som medfor risk for stralning: en befolkningsgrupp
for vilken sarskilda skyddsatgarder vidtas sa snart en
nodsituation som medfor risk for stralning uppstar.

18 § En lansstyrelse skall sakerstalla att den befolkning som
troligen kommer att beroras i handelse av en nodsituation som
medfor risk for stralning ges information om de
halsoskyddsatgarder som skall vidtas och de regler som galler i
en sadan situation.

Lansstyrelsen skall vidare, i fall som avses i 4 kap. 6 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyekor, sakerstalla att den befolkning
som faktiskt berors i handelse av en nodsituation som medfor



risk for straining omedelbart underrattas om fakta om olyckan,
de regler som galler for befolkningen och de
halsoskyddsatgarder som skali vidtas.

Statens raddningsverk far meddela ytterligare foreskrifter om

vad denna information skall innehalla.

19 § En lansstyrelse skall sakerstalla att de som inte hor till
personalen pa de anlaggningar eller ar anstaiida inom de
verksamheter som anges i 17 § andra stycket 2, men som kan
komma att delta i raddningsaktioner i handelse av en
nodsituation som medfor risk for straining, ges lamplig och
regelbundet uppdaterad information om de halsorisker deras

deltagande kan komma att innebara och om de
forsiktighetsatgarder som skall vidtas vid ett sadant

tillfalle.

Statens raddningsverk far meddela ytterligare foreskrifter om

vad denna information skall innehalla.

20 § Om det kravs raddningsinsatser i kommunal raddningstjanst
till foljd av sadana alivarliga olyckor som avser utslapp av
radioaktiva amnen och som innebar en n6dsituation som medfor
risk for straining, skall Statens raddningsverk bista kommunen
med uppgifter om hur allmanheten skall informeras.

Program for raddningstjansten

21 § En lansstyrelse skall efter att ha hort berorda
myndigheter, kommuner och landsting uppratta ett program for
raddningstjansten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd
mot oiyckor och saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag.
Programmet skall behandla

1. organisation och ledning,

2. samband,

3. strainingsmatning,

6. saneringsmetoder, och

4. information till allmanheten,

5. personelia och materiella resurser i lanet,

7. andra fragor av betydelse for beredskapen.

De program som upprattas av lansstyrelserna i Uppsala, Kalmar,
Skane och Hallands lan skali dessutom behandla fragor om
alarmering, utrymning, utdelning av jodtabletter och sadant
bistand som sags i 29 §. Uppgifter om bistandet skall aven
behandlas i det program som skall upprattas av 1ansstyrelsen i

Vasterbottens ian.

Ledning

22 § Till raddningsledare i raddningstjanst vid utslapp av
radioaktiva amnen fran en karnteknisk anlaggning far endast den
utses som har behorighet att vara raddningsledare i kommunal
raddningstjanst och som har erfarenhet av att leda stora



raddningsinsatser, eller den som har motsvarande
kvalifikationer.

Beredskapszon

23 § Omkring karnkraftverken i Barseback, Forsmark, Ringhals
och Simpevarp skall det finnas en inre beredskapszon och en zon
for stralningsmatning (indikerings2on) enligt vad som anges i
bilaga till denna forordning.

24 § Vid varje karnkraftverk skall varning forberedas sa att
larm kan ges till befolkningen i den inre beredskapszonen.

25 § De som bor inom den inre beredskapszonen skall pa lampligt
satt informeras om innehallet i det program som avses i 21 §.

26 § Inom den inre beredskapszonen skall jodtabletter delas ut
till allmanheten. Dessutom skall jodtabletter hallas i lager
som medger en komplettering av forhandsutdelningen och en
begransad utdelning inom indikerings2onen.

27 § Lansstyrelsen i Sodermanlands lan skall i sarnrad med
Statens raddningsverk, Statens karnkraftinspektion och Statens
stralskyddsinstitut uppratta en beredskapsplan for den
karntekniska anlaggningen i Studsvik.

28 § En kommun skall bitrada lansstyrelsen med
beredskapsplaneringen for den inre beredskapszonen.

Inom indikeringszonen skall kommunen bitrada lansstyrelsen
genom att stalla personal och egendom till forfogande for
matning och inrapportering av rnatresultatet.

Personalberedskap

29 § Inom lansstyrelserna i Uppsala, Kalmar, Skane och Hallands
Ian skall organiseras en personalberedskap for
raddningstjansten enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor. Dessa lansstyrelser och lansstyrelsen i
Vasterbottens lan skall bista andra lansstyrelser i fragor om
sadan raddningstjanst.

Radgivning

30 § Vid raddningstjanst enligt 4 kap. 6 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor skall Statens stralskyddsinstitut ge rad am
stralningsmatningar samt samordna och bitrada med
stralskyddsbedomningar.

Samordning och overtagande av ansvaret for raddningstjansten i
vissa fall

Samordning

31 § Om en stat1ig myndighet har lampliga resurser for att
delta i raddningsinsatser, ar myndigheten skyldig att medverka
i planlaggningen av raddningstjansten och vid ovningar i
raddningstjansten.

32 § Statens raddningsverk far meddela ytterligare foreskrifter
om samordning av raddningstjansten och saneringen efter utslapp



av radioaktiva amnen.

bvertagande av ansvaret for raddningstjansten i vissa fall

33 § Fordras omfattande raddningsinsatser i kommunal
raddningstjanst, far lansstyrelsen ta over ansvaret for
raddningstjansten i de kommuner som berors av insatserna. Om
raddningsinsatserna aven innefattar statlig raddningstjanst,
skall lansstyrelsen ansvara for att raddningsinsatserna
samordnas.

Om flera ian berors av raddningsinsatser som avses i forsta
stycket far lansstyrelserna komma overens om vilken
lansstyrelse som far ta over ansvaret for raddningstjansten i
kommunerna. Om raddningsinsatserna aven innefattar statlig
raddningstjanst skall lansstyrelserna komma overens om vilken
lansstyrelse som skall ansvara for att raddningsinsatserna

samordnas.

34 § En lansstyrelse skall efter att ha hort kommunerna i lanet
och berorda myndigheter uppratta de planer som lansstyrelsen
behover for att kunna utova sitt ansvar enligt 33 §.

Statens raddningsverk far meddela foreskrifter om innehallet i

planerna.

Lansstyrelsen skall informera allmanheten om innehallet i

planerna.

Information till Europeiska unionens kommission

35 § Statens raddningsverk skall informera Europeiska unionens
kommission enligt artikel 15 och 19 i radets direktiv 96/82/EG
av den 9 december 1996 om atgarder for att forebygga och
begransa foljderna av allvarliga olyckshandelser dar farliga
amnen ingar2.

1 § I fraga om den statliga raddningstjansten utovar, utom i
fall sam avses i andra stycket, den myndighet som ansvarar for
raddningstjansten ocksa den centrala tillsynen over
efterlevnaden av lagen (2003:778) am skydd mot olyckor och
foreskrifter sam har meddelats med stod av lagen. Statens
raddningsverk skall dock utova tillsynen over fragor som ror
samordningen mel ian den statliga raddningstjanstens olika

grenar.

5 kap. Tillsyn

Rikspolisstyrelsen utovar tillsynen over fjallraddningstjansten
och efterforskning av forsvunna personer i fall som avses i 4
kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor.

2 § Statens raddningsverk skall utova tillsynen over
efterlevnaden av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och med
stod av lagen meddelade foreskrifter i fragor som ror
planlaggningen av raddningstjansten vid utslapp av radioaktiva
amnen enligt 4 kap. 6 § lagen om skydd mot olyckor samt
planlaggningen av saneringen enligt 4 kap. 8 § samma lag.

6 kap. Sarskilda skyldigheter for kommuner och statliga
myndigheter



1 § Nar en raddningsinsats ar avslutad efter en olycka som
inneburit att miljon har blivit skadad, ska11 raddnings1edaren
underratta den eller de kommuna1a namnder sam fu1lgor uppgifter
inom miljo- och halsoskyddsomradet och 1ansstyrelsen.

7 kap. Bestammelser am ersattning

Ersattning till kommun

1 § Ersattning enligt 7 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor lamnas for den del av kostnaden som overstiger half ten
av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om a11man forsakring
for det ar da kostnaden uppstod.

2 § Sjalvrisken enligt 7 kap. 3 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor utgors av ett belopp som motsvarar 0,02 procent av det
sammanlagda skatteunderlag som star till kommunens forfogande
aret fore det ar da kostnaderna uppkommit.

3 § Fragor am ersattning enligt 7 kap. 2 och 3 §§ lagen
(2003:778) am skydd mot olyckor provas av Statens
raddningsverk.

Ersattning till enskilda

4 § Ersattning enligt 7 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor lamnas enligt foljande. Ersattning for arbete och
tidsspillan lamnas en1igt de grunder som senast har avta1ats i
fraga om motsvarande ersattning for sadan personal inom
kommunens raddningstjanstverksamhet sam inte ar anstalld pa
heltid.

Statens raddningsverk far meddela foreskrifter am ersattning
for resa och uppehalle.

Fard till eller fran platsen for ett arbete som avses i 7 kap.
4 § lagen am skydd mot olyckor raknas som medverkan i
raddningstjansten eller ovning med den kommunala organisationen
for raddningstjanst, om farden har foranletts av arbetet och
statt i nara samband med detta.

8 kap. Raddningstjanst under hojd beredskap

1 § Statens raddningsverk far besluta om medverkan vid ovningar
enligt 10 kap. 2 § lagen (2003:778) am skydd mot olyckor.

Statens raddningsverk far meddela de foreskrifter som behovs
for verkstalligheten av 8 kap. 2 § samma lag.

2 § Under hojd beredskap far lansstyrelsen foreskriva am
undantag fran de behorighetskrav sam galler enligt 3 kap. 9 §.

3 § En lansstyrelse har ratt att besluta om anvandning av
personal inom en kommuns organisation for raddningstjanst for
uppgifter som inte beror den kommunen enligt 8 kap. 4 § lagen
(2003:778) am skydd mot olyckor for omfordelning mellan
kommunerna i lanet. Forordning (2006:640).

4 § Ersattningen till en kommun enligt 8 kap. 4 § andra stycket
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor bestams av lansstyrelsen



och betalas ut av Statens raddningsverk.

9 kap. Har upphavts genom forordning (2005:743).

bvergangsbestarnmelser

2003:789

1. Jenna forordning trader i kraft den 1 januari 2004.

2. Genom forordningen upphavs raddningstjanstforordningen
(1986:1107). Dock skall foljande bestammelser i den upphavda
forordningen fort satta att tillampas under ar 2004:

a) 8 § till och med den 1 juli 2004, utom i fraga om andra
stycket loch 4 vilka skall tillampas under hela 2004,

b) 9 §, 25 § utom i fraga om ingenjorsexamen for
skorstensfejare, 26, 28, 30 och 82 §§ under hela 2004.

3. Genom forordningen (SRVFS 2003:5) om upphavande av Statens
raddningsverks foreskrifter om brandsynefrister (SRVFS 1993:1)
har det fbreskrivits att de sistnamnda foreskrifterna skall
upphora att galla den 1 januari 2004. Med avseende pa de
byggnader eller andra anlaggningar som omfattas av kravet pa
skriftlig redogbrelse enligt 2 kap. 3 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor skall dock foreskrifterna fortsatta att
tillampas under den tid sam bestarnmelserna om brandsyn skall
galla enligt fjarde punkten overgangsbestarnmelserna till lagen.

4. Genom forordningen (SRVFS 2003:6) am upphavande av Statens
raddningsverks foreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och
kontrollfrister har det foreskrivits att de sistnamnda
fbreskrifterna skall upphora att galla den 1 januari 2004.
Intill dess att kommunen, med stod av 3 kap. 1 § denna
forordning, meddelat foreskrifter om hur ofta rengoring
(sotning) enligt 3 kap. 4 § forsta och andra stycket lagen om
skydd mot olyckor skall ske, skall for rengoringen (sotningen)
i tillampliga delar dock tillampas de bestammelser som anges i
de upphavda foreskrifterna.

5. Den som vid utgangen av 2003 uppfyller kraven for att vara
raddningsledare enligt 6 § raddningstjanstforordningen eller
enligt attonde punkten bvergangsbestarnmelserna till
raddningstjanstforordningen skall anses vara behorig att vara
raddningsledare enligt lagen om skydd mot olyckor. Detsamma
skall galla i fraga om den som med stod av andra punkten under
2004 genomgar och avslutar utbildning som skulle ha uppfyllt
kraven fbr att vara raddningsledare enligt 6 §
raddningstjanstforordningen.

6. Om det i en lag eller i en annan forfattning hanvisas till
en bestammelse som har ersatts genom en bestammelse i denna
forordning, tillampas i stallet den nya bestammelsen.

2007:686

Denna forordning trader i kraft den 1 oktober 2007. Ansokningar
om behorighet for sadan befattning som avses i 3 kap. 9 § som
inkornmit fore ikrafttradandet, ska dock provas enligt aldre
foreskrifter.



Bilaga

lnre beredskapszon och indikeringszon for karnkraftverken i
Barseback, Forsmark, Ringhals och Simpevarp

Karnkraftverket i Barseback

Den inre beredskapszonen omfattar hela Lomma kommun och de
delar av Kavlinge och Landskrona kommuner som utgbrs av
Annelbvs, Barsebacks, Dagstorps, Hofterups, Hogs, Kavlinge,
Lackalanga, Lbddek6pinge, Saxtorps, Stavie och Vastra Karaby
f6rsarnlingar.

!ndikeringszonen omfattar

dels Burlovs, Bjuvs, Eslovs, Helsingborgs, Hoors, Klippans,
Kavlinge, Landskrona, Lomma, Lunds, Malmo, Staffanstorps,
Svalovs, Svedala, Trelleborgs, Vellinge och Astorps kommuner,

dels Vikens farsamling i Haganas komrnun, Fulltofta, Harby,
Lyby, Vasterstads och 6straby f6rsamlingar i Hbrby komrnun,
Bjorka, Blentarps, Brandstads, Everlovs, llstorps, S6dra Asums,
6stra Karrtorps och 6veds forsamlingar i Sjobo komrnun, Hassle-
B6sarps, Skurups, Slimminge, Svenstorps och Vastra Vemrnenhogs
fbrsamlingar i Skurups kornmun samt Ausas, Starby och
Strovelstorps forsamlingar i Angelholms kommun.

Karnkraftverket i Forsmark

Den inre beredskapszonen omfattar de delar av Tierps och
6stharnmars kornmuner som utgors av Berkinge, Dyvikens,
Forsmarks, Grasa, Konradslunds, Norrboda, Snesslingebergs,
Sunds, Soderboda, Vala, Vamsta, Arboleby och Angskars
telefonstationsomraden.

lndikeringszonen omfattar

dels Tierps, Alvkarleby och Osthammars kommuner,

dels Bladakers, Faringe, Lena, Rasbokils, Stavby, Tensta, Tuna
och Viksta farsamlingar i Uppsala kommun samt Edebo, Havero och
Sing6 forsamlingar i Norrtalje kommun.

Karnkraftverket i Ringbals

Den inre beredskapszonen omfattar de delar av Kungsbacka ocb
Varbergs kornmuner sam utgors av Bua, Derome, Frillesas,
Karradals, Veddige, Varobacka, Asa, Asklosters ocb Alekarrs
telefonstationsomraden.

lndikeringszonen omfattar

dels Kungsbacka, Molndals och Varbergs kommuner,

dels den del av G6teborgs kommun sam ligger soder am Gota alv
och Savean,

dels Mjbbacks forsarnling i Svenljunga kommun, Marks kommun utom
forsamlingarna Fritsla och Skephult samt Falkenbergs kornmun
utom fbrsamlingarna Abild, Asinge, Eftra, Gunnarp, Krogsered,



Sloinge och Arstad.

Karnkraftverket i Simpevarp

Den inre beredskapszonen omfattar den del av Oskarshamns kommun
som utgors av Bussviks, Figeholms, Fliviks, Farbo, Jamserums,
Misterhults, Norra Uvo, Virkvarns och Aby Bro
telefonstationsomraden.

Indikeringszonen omfattar

dels Oskarshamns kommun,

dels de delar av Borgholms, Hultsfreds, Hogsby, Monsteras,
Vimmerby och Vasterviks kommuner som ligger inom ett avstand av
50 km fran karnkraftverket.
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GenomfOrande av direktiv 2005/36/EG i svensk lagstiftning

Yrke: Auktoriserad tolk oeb auktoriserad oversattare

Bilaga 2: Forordning (1985:613) om auktorisation av tolkar oeb oversattare i
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Forordning
om andring ifOrordningen (1985:613) om
auktorisation av tolkar och oversattare;

utfardad den 13 september 2007.

Regeringen f6reskriverl i Fraga om ftirordningen (1985:613) om auktori-
sation av tolkar och 6versattare2
dels aft 5 § ska upphora att galla,
dels aft 1,4, 15 oeh 17 §§ ska ha ftiljande Iydelse.

1§3 Tolkar och 6versiittare far auktoriseras enligt denna ftirordning. Auk-
torisationen far avse eft eller flera frammande speak och det svenska teeken-
spraket.
Fragor om auktorisation av tolkar oeh oversiittare ska pr6vas av Kammar-

kollegiet.
Kammarkollegiet ska som behorig myndigbet, i fraga om tolkar oeb over-

sattare, fullg6ra de uppgifter som fOljer av Europaparlamentets oeh radets
direktiv 2005J36IEO av den 7 september 2005 om erkannande av yrkeskva-
lifikationer\ iindrat genom radets direktiv 2006/IOOIEOs.

4 § For att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller oversattare
I. ha fyllt arton iir oeh inte ha fOrvaltare enligt 11 kap. 7 § fOraldrabalken

eller yam underkastad nagon annan motsvarande inskrankning i en annan
stat,
2. ha fullgjort de kunskapsprov som fOreskrivs av Kammarkollegiet, oeh
3. vara kiind fOr redbarhet oeh aven i ovrigt vara liimplig som tolk eller

oversattare.
Villkoret i fOrsta styeket 2 galler inte tolkar som visar upp utbildnings-

bevis over fullgjord tolkutbildning vid Tolk- oeb oversiittarinstitutet vid
Stockbolms universitet eller kampetensbevis eller bevis pa fannella kvalifi-
kationer sam kravs av ett annat EES-Iand eller Sehweiz fOratt fa tilltrade till
eller utova motsvarande yrke i det landet.

I Ifr Europaparlamentets oeh radets direktiv 2005/361EG av den 7 september 2005 om
erkiinnande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s.22, Celex
32005L0036). andrat genom nidets direktiv 2006lJOO/EG (EUT L 363, 20.12.2006,
s. 141, Celex 32006LOIOO).
, Forordningen omtryckt 1994:413.
J Senaste Iydelse 2003:201.
, EUT L 255. 30.9.2005. s. 22 (Celex 32005L0036).
; EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Celex 32006LOIOO).

SFS 2007:718
Utkom fran tryeket
den 25 september 2007



SFS 2007:718

2

15 § Auktorisationen ska upphavas ftir en auktoriserad tolk eller translator
som har fatt ftirvaltare enligt II kap.7 § fOraldrabalken eller blivit underkas-
tad nagon annan motsvarande inskrankning i en annan stat.
Auktoriserade tolkar och translatorer ar skyldiga aU genast anmala sadana

andrade ftirhAllanden till Kammarkollegiet.

17 §6 I 22 a § ftirvaltningslagen (1986:223) finns bestamme!ser om tiver-
klagande hos all man ftirvaltningsdomstol. Kammarkollegiets beslut att avsla
en anstikan om auktorisation eller bevis enligt 6 § far inte tiverklagas, om
beslutet beror pa att eU kunskapsprov enligt 4 § ftirsta stycket 2 inte har god-

klints.
KammarkoJlegiets eller domstols beslut om upphlivande av auktorisation

galler omedelbart. om inte nagot annat beslutas.

Denna ftirordning trader i kraft den 20 oktober 2007.

PAregeringens vagnar

NY AMKO SABUNI
Cecilia Bergman
(Integrations- och
jamstalldhetsdepartementet)

• Senaste Iydelse 1998: 1159.
Thomson Fakta. tel. 08·587 671 00

Elandel'1. Vallingby 2007
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SFS nr: 1985:613

Departement/
myndighet: Inteqrations- och jamstalldhetsdepartemantet IM

Rubrik: Forordninq (1985:613) om auktorisation av
tolkar ooh 6versattare

Utfardad: 1985-06-13

Andring inford: t.o.m. SFS 2007:718

Omtryck: SFS 1994:413

Allmanna bestarnmelser

1 § /Upphbr att galla U:2007-10-20/
Tolkar och bversattare far auktoriseras enligt denna
forordning. Auktorisationen far avse ett eller flera frarnmande
sprak och det svenska teckenspraket.

Fragor om auktorisation av tolkar och oversattare skall provas
av Karnrnarkollegiet. Forordning (2003:201).

1 § /Trader i kraft 1:2007-10-20/
Tolkar och oversattare far auktoriseras enligt denna
forordning. Auktorisationen far avse ett eller flera frarnmande
sprak och det svenska teckenspraket.

Fragor om auktorisation av tolkar och oversattare ska provas av
Karnmarkollegiet.

Karnmarkollegiet ska som behorig myndighet, i fraga om tolkar
och oversattare, fullgbra de uppgifter som foljer av
Europaparlamentets och radets direktiv 2005/36/EG av den 7
september 2005 om erkannande av yrkeskvalifikationer, andrat
genom radets direktiv 2006/100/EG. Forordning (2007:718).

2 § En oversattare som ar auktoriserad kallas auktoriserad
translator.

Ans6kan om auktorisation

3 § Ansokan om auktorisation eller bevis enligt 6 § skall gbras
skriftligen hos Karnmarkollegiet.

For provning av ansokan skal1 en avgift tas ut.

3estammelserna i 10--13 §§ avgiftsforordningen (1992:191) ga11er i
fraga am ansbkningsavgiftens storlek m. m. Darvid skall
avgiftsklass 4 tillampas. Forordning (1994:1371).

Villkor for auktorisation

4 § /Upphbr att galla U:2007-10-20/



For att kunna bli auktoriserad skall en tolk eller overs attare

1. vara bosatt i Sverige el1er i en annan stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet (EES),

2. ha fyllt arton ar och inte ha forvaltare enligt 11 kap. 7 §
foraldrabalken eller vara underkastad nagon annan motsvarande
inskrankning i en annan stat,

3. ha fu11gjort de kunskapsprov som foreskrivs av
Kammarkollegiet, och

4. vara kand for redbarhet och aven i ovrigt vara lamplig som tolk

eller oversattare.

Villkoret i forsta stycket 3 galler inte tolkar som visar upp
utbildningsbevis over fullgjord tolkutbildning vid Tolk-och
oversattarinstitutet vid Stockholms universitet. Forordning

(1994:413) .

4 § ITrader i kraft 1:2007-10-201
For att kunna bli auktoriserad ska en tolk eller
oversattare

1. ha fy11t arton ar och inte ha forvaltare enligt 11 kap. 7 §
foraldrabalken eller vara underkastad nagon annan motsvarande
inskrankning i en annan stat,

2. ha fullgjort de kunskapsprov som foreskrivs av
Kammarkollegiet, och

3. vara kand for redbarhet och aven i ovrigt vara lamplig som
tolk eller oversattare.

Villkoret i forsta stycket 2 galler inte tolkar som visar upp
utbildningsbevis over fullgjord tolkutbildning vid Tolk- och
oversattarinstitutet vid stockholms universitet eller
kompetensbevis eller bevis pa formella kvalifikationer som
kravs av ett annat EES-land eller Schweiz for att fa tilltrade
till eller utova motsvarande yrke i det landet.
Forordning (2007:718).

5 § IUpphor att galla U:2007-10-20 genom forordning (2007:718}.1
Om det finns sarskilda skal, far Karnmarko11egiet trots
bestarnmelsen i 4 § forsta stycket 1

1. ge en auktoriserad tolk eller translator som ar bosatt utanfor EES
til1stand att behAlla auktorisationen under viss tid, eller

2. auktorisera en oversattare som ar bosatt utanfor EES och som i
ovrigt uppfyller kraven i 4 §. Forordning (1994:413).

6 § Efter sarskild provning och i den ordning som Karnmarkollegiet
bestammer kan en auktoriserad tolk eller translator fa bevis om
speciell kompetens for tolkning eller oversattning inom ett visst
verksamhetsomrade. Forordning (1994:413).

7 § Om en auktoriserad tolk eller translator ansoker om fornyelse av
en auktorisation eller ett bevis enligt 6 §, skall Karnmarkollegiet
prova om det behovs nagot kunskapsprov.



Den som i mer an ringa omfattning varit verksam som tolk eller
oversattare eller i ovrigt agnat sig at sadan spraklig verksamhet
som befaster kunskaperna i de sprak som auktorisationen avser,
behbver genomga prov endast om det finns sarskilda skal.
Fbrordning (1994:413).

7 a § Kammarkollegiet skall pa begaran utfarda intyg om att
auktorisation av tolkar och oversattare inte har upphavts eller att
Yarning inte har meddelats. Forordning (1996:29).

Giltighetstid for auktorisation

8 § En auktorisation eller ett bevis enligt 6 § galler for en tid av
fernar.

Om en oversattare auktoriseras med stod av 5 § 2, far dock
Kammarkollegiet bestamma kortare tid for auktorisationen an fern
ar. Forordning (1994:413).

Skyldigheter

9 § Auktoriserade tolkar eller translatorer skall samvetsgrant utfora
de uppdrag som anfortros dem och i allt iaktta god tolk- eller
translatorssed.

Auktoriserade tolkar eller translatorer skall avboja att utfora ett
uppdrag om det finns sarskilda omstandigheter som kan rubba
fbrtroendet for deras opartiskhet eller sjalvstandighet. Forordning
(1994:413) .

Tillsyn

10 § Kammarkollegiet skall utova tillsyn over auktoriserade tolkars
och translatorers verksamhet.

Kollegiet skall ocksa prbva fragor om upphavande av auktorisation
och Yarning enligt 14 och 15 §§. Forordning (1994:413).

11 § I arenden om auktorisation far Kammarkollegiet begara in
yttranden fran myndigheter eller organisationer. Forordning
(1994:413) .

12 § Hos Kammarkollegiet skall det fbras forteckning over
auktoriserade tolkar och translatorer. Fbrordning (1994:413)

13 § En till kollegiet knuten radgivande namnd for tolk- och
oversattarfragor ger rad och upplysningar till kollegiet nar det
prbvar arenden enligt denna forordning.

Upphavande av auktorisation

14 § Om en auktoriserad to1k eller translator uppsatligen gor oratt i
sin verksamhet eller pa nagot annat satt fbrfar oredligt, skall
Kammarkollegiet upphava auktorisationen. Ar omstandigheterna
mi1drande, far kollegiet i sta11et rneddela Yarning.

Om en auktoriserad to1k el1er translator i andra fall asidosatter sina
plikter enligt denna forordning el1er andra fbrfattningar, far
Yarning rneddelas. Ar omstandigheterna synner1igen fbrsvarande,
far auktorisationen upphavas. Forordning (1994:413).



15 § /Upphor att galla U:2007-10-20/
Auktorisationen skall upphavas for en auktoriserad tolk
eller translator sam

1. inte langre ar bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES och
inte har ett tillstand enligt 5 § 1 eller ar auktoriserad med stod av
5 § 2, eller

2. har fatt forvaltare enligt 11 kap. 7 § foraldrabalken eller blivit
underkastad nagon annan motsvarande inskrankning i en annan
stat.

Auktoriserade tolkar och translatorer ar skyldiga att genast anmala
sadana andrade forhallanden till Kammarkollegiet. Forordning
(1994:413) .

15 § /Trader i kraft I:2007-10-20/
Auktorisationen ska upphavas for en auktoriserad tolk
eller translator som har fatt forvaltare enligt 11 kap. 7 §
foraldrabalken eller blivit underkastad nagon annan motsvarande
inskrankning i en annan stat.

Auktoriserade tolkar och translatorer ar skyldiga att genast
anmala sadana andrade forhallanden till Kammarkollegiet.
Forordning (2007:718).

16 § Den som obehorigen utger sig for att vara auktoriserad enligt
denna forordning doms till boter.

Overklagande m.m.

17 § /Upphor att galla U:2007-10-20/
I 22 a § forvaltningslagen (1986:223) finns bestammelser
om overklagande hos allman forvaltningsdomstol.
Kammarkollegiets beslut att avsla en ansokan om auktorisation
eller bevis enligt 6 § far inte overklagas, om beslutet beror
pa att ett kunskapsprov inte har godkants.

Kammarkollegiets eller domstols beslut om upphavande av
auktorisation galler omedelbart, am inte nagot annat beslutas.
Forordning (1998:1159).

17 § /Trader i kraft I:2007-10-20/
I 22 a § forvaltningslagen (1986:223) finns bestammelser
om overklagande hos allman forvaltningsdomstol.
Kammarkollegiets beslut att avsla en ansokan om auktorisation
eller bevis enligt 6 § far inte overklagas, om beslutet beror
pa att ett kunskapsprov enligt 4 § forsta stycket 2 inte har
godkants.

Kammarkollegiets eller domstols beslut om upphavande av
auktorisation galler omedelbart, am inte nagot annat beslutas.
Forordning (2007:718).

18 § Auktoriserade translatorer ar behoriga att bestyrka riktigheten
av oversattningar fran eller till de sprak som de ar auktoriserade
for. Forordning (1994:413).

19 § Kammarkollegiet far meddela de foreskrifter som behbvs for
verkstalligheten av denna forordning. Fbrordning (1994:413).



bvergangsbestarnmelser

1985:613

1. Denna forordning trader i kraft den 1 juli 1985.

2. Genom forordningen upphavs forordningen (1975:590) om godkannande av
(olkar och auktorisation av oversattare.

3. Tolkar som ar godkanda och oversattare som ar auktoriserade vid
ikrafttradandet skall anses som auktoriserade enligt denna forordning
for den aterstaende tid som deras godkannande eller auktorisation
galler.

4. I fraga om avgift avseende kunskapsprov under hosten 1985 gal1er
a1dre bestammelser.

1994:413

Denna £orordning trader i kraft den 1 juli 1994. bverk1agande av
Kammarko11egiets beslut en1igt 17 § som meddelats fore den 1
oktober 1994 skall ske till kammarratt.
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GenomfOrande av direktiv 200S/361EG i svensk lagstiftning

Yrke: Uirare idet offentliga skolvasendet

Direktiv 200S1361EG svensk /ag,jOrordning, hiinvisning till hi/aga
foreskrift

Art. 3.1 a) 2 kap. 3 § HSVFS 2007:7 bi1aga 3

Art. 3.1 b) 2 kap. 4 § HSVFS 2007:7 bilaga 3

Art. 3.1 c) 2 kap. 5 § HSVFS 2007:7 bilaga 3

Art. 3.1 e) 2 kap. 6 § HSVFS 2007:7 biJaga 3

Art. 3.1 f) 2 kap. 7 § HSVFS 2007:7 bilaga 3

Art. 3.1 g) 4 kap. 1-2 §§ HSVFS 2007:7 bilaga 3

Art. 3.1 h) 5 kap. 1-4 §§ HSVFS 2007:7 bilaga 3

Art. 3.3 3 kap. 12 § HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 4.1 2 kap. 4 § fOrsta stycket 2 och bilaga 1

4 a & skollagen (1985: 1100)
Art. 4.2 3 kap. 1 § andra stycket bilaga 3

HSVFS 2007:7
Art. 5 2 kap. 5 § skoJlagen bilaga 1

(1985:1100)
Art. 11 3 kap. 3-7 §§ HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 12 3 kap. 8-9 §§ HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 13.1 3 kap. 10 § fdrsta stycket bilaga 3

HSVFS 2007:7
Art. 13.2 fOrsta och andra 3 kap. 11 § forsta stycket bilaga 3
stycket HSVFS 2007:7
Art. 13.2 tredje stycket 3 kap. 11 § fjarde stycket bilaga 3

HSVFS 2007:7
Art. 13.3 3 kap. 10 § tredje stycket och bilaga 3

II § tredje stycket HSVFS
2007:7

Art. 14.1 3 kap. 13 § fOrsta och andra bilaga 3
stycket HSVFS 2007:7

Art. 14.2 fOrsta stycket 3 kap. 13 § tredje stycket bilaga 3
HSVFS 2007:7

Art. 14.4 3 kap. 14 & HSVFS 2007:7 biJaga 3
Art. 14.5 3 kap. 15 § HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 15.3 3 kap. 16 § HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 50.1 3 kap. 17& HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 50.2 3 kap. 18 § HSVFS 2007:7 bilaga 3
Art. 51.2 5 § forordningen (1999:1421) bilaga 2

om behorighetsbevis fOr larare



med utlandsk utbildning
Art. 51.3 2 kap. 4 d § skollagen bilaga 1
Art. 53 2 kap. 4 b § skollagen och bilaga 1 och 3
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SFS nr: 1985:1100

Departementl

myndighet: Utbildningsdepartementet

Rubrik: Skollag (1985:1100)

Utfardad: 1985-12-12

Andring inford: t.o.m. SFS 2007:404

Omtryck: SFS 1997:1212

UTDRAG

2 kap. Den kommunala organisationen for skolan

1 § Varje kommun och landsting skall som styrelse for sitt
offentliga skolvasende utse en eller flera namnder.

For en sadan namnd galler vad som ar foreskrivet om namnder i
kommunallagen (1991:900). Foreskrifterna om
sjalvforvaltningsorgan i 7 kap. 18-22 §§ skall dock inte
tillampas i fraga om uppgifter for vilka ansvaret enligt denna
lag eller andra bestammelser ankommer pa namnden eller nagon
annan. Lag (1994:696).

2 § For ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas
rektorer. Rektorn skall halla sig fortrogen med det dagliga
arbetet i skolan. Det aligger rektorn att sarskilt verka for
att utbildningen utvecklas.

Som rektor far bara den anstallas som genom utbildning och
erfarenhet har forvarvat pedagogisk insikt.

3 § Kommuner och landsting ar skyldiga att for undervisningen
anvanda larare, forskollarare eller fritidspedagoger som har en
utbildning avsedd for den undervisning de i huvudsak skall

bedriva.

Undantag far goras endast om personer med sadan utbildning inte
finns att tillga eller det finns nagot annat sarskilt skal med

hansyn till eleverna.

Varje kommun och landsting skall vidare strava efter att for
undervisning i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning och
pabyggnadsutbildning anstalla larare som har forskarutbildning.

Lag (1997:1212).

4 § Behorig att anstallas som larare, forskollarare eller
fritidspedagog i det offentliga skolvasendet utan
tidsbegransning ar

1. den som har svensk lararexamen, respektive barn- och
ungdomspedagogisk examen som regeringen med stod av 1 kap. 11 §
hogsko1elagen (1992:1434) har meddelat foreskrifter om, eller
motsvarande aldre utbildning, med huvudsaklig inriktning pa den
undervisning anstallningen avser, eller

2. den som av H6gskoleverket har fatt ett behorighetsbevis



enligt vad som foreskrivs i 4 a och 4 b §§.

Den som inte ar behorig far anda anstallas utan
tidsbegransning, om det saknas behoriga sokande och om det
finns sarskilda skal samt om den sokande har motsvarande
kompetens for den undervisning som anstallningen avser och det
dessutom finns skal att anta att den sokande ar lampad att
skota undervisningen. Lag (1999:887).

4 a § Den som har en utlandsk lararutbildning skall fa ett
behorighetsbevis, om den utbildningen ensam eller tillsaromans
med yrkeslivserfarenhet motsvarar sadan pedagogisk utbildning
som avses i 4 § 1. Lag (1999:887).

4 b § Den som har ett annat modersmal an svenska, danska,
faroiska, islandska eller norska kan fa ett behorighetsbevis
endast om han eller hon har de kunskaper i svenska som behovs.
Lag (1999:887).

4 c § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestarnrner
far meddela narmare foreskrifter om villkoren for ett sadant
behorighetsbevis som avses i 4 § forsta stycket 2.
Lag (1999:887).

4 d § Beslut av Hogskoleverket i arenden om utfardande av
behorighetsbevis enligt 4 § forsta stycket 2 far overklagas hos
aIIman forvaltningsdomstol.

Provningstillstand kravs vid overklagande till karnrnarratten.
Lag (1999:887).

5 § Den som inte uppfyller kraven enligt 4 § far anstallas som
Iarare, forskollarare eller fritidspedagog for hogst ett ar i
sander. Lag (1997:1212).

6 § For att fa anstailas utan tidsbegransning for studie- och
yrkesorientering i det offentliga skolvasendet skall den
sokande ha en utbildning avsedd for sadan verksamhet.

Den som inte uppfyller dessa krav far anstallas for studie- och
yrkesorientering for hogst ett ar i sander.

7 § Varje kornrnunoch landsting skall se till att
kompetensutveckling anordnas for den personal som har hand om
utbildningen. Kornrnuneroch landsting skall vinnlagga sig om en
planering av personalens kompetensutveckling. Lag (2000:842).

7 a § Kornrnuneroch landsting skall se till att larare,
forskollarare och fritidspedagoger som undervisar har
nbdvandiga insikter i de foreskrifter som galler for det
offentliga skolvasendet, sarskilt de foreskrifter som anger
malen for utbildningen. Lag (1999:887).

Kommunen skall kontinuerligt folja upp samt utvardera
skolplanen.

8 § I alIa kornrnunerskall det finnas en av kommunfullmaktige
antagen skolplan som visar hur kornmunens skolvasende skall
gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall sarskilt framga de
atgarder som kornmunen avser vidta for att uppna de nationella
mal som har satts upp for skolan.



Svensk forfattningssamling

Forordning
om behorighetsbevis fOrHirare med utHindsk
utbUdDing;

utHirdadden 16december 1999.

Regeringen fOreskriverl fOljande.

1§ Den som har en utllindsk llirarutbildning kan fa ett behorighetsbevis
enligt fOreskriftema i 2 kap. skollagen (1985: 1100) och denna fOrordning.
Av 2 kap. 4 § fOrsta stycket 2 skollagen fOljer aU behOrighetsbevis utfar-

das av Hogskoleverket.

2 § Den som har en utllindsk lararutbildning skall fa ett behorighetsbevis
om han eller hon har ett sadant utbildnings-, examens- eller behorighetsbevis
over behOrighetsgivande utbildning som fOljer av EES-avtalet. Schweiziska
medborgare skall behandlas pa samma satt som medborgare fran stat inom
EES.
Hogskoleverket far meddela fOreskrifterom yrkeserfarenhet, anpassnings-

tider oeh llimplighetsprov i den utstrackning sadana krav enligt EES-avtalet
far stallas pa en sokande.
Htigskoleverket far ocksa meddela fOreskrifterom vad som behovs fOratt

den som har en annan llirarutbildning lin sadan som avses i fOrsta stycket
skall fa ett behorighetsbevis.

3 § Nannare fOreskrifter fOrtillampningen av bestammelsen i 2 kap. 4 b §
skollagen (1985: 11(0) om kunskaper i svenska spraket meddelas av Hog-
skoleverket.

4 § Ansokan om behorighetsbevis gors hos Hogskoleverket.

5 § Ett beslut av Hogskoleverket att avsla en ansokan om behorighetsbevis
skall innehalla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otillrack-
lig. Av 2 kap. 4 d § skollagen (1985: 1100) fOljer aU Htigskoleverkets beslut
kan overklagas.
Hogskoleverket skall meddela beslut i lirenden enligt denna fOrordningse-

nast fyra m1mader efter det att alia handlingar som galler den stikande har
getts in.

I Jfr prop. 1998/99: 110. bet. I99912000:UbU5. rskr. 1999/2000: 15.

SFS 1999:1421
Utkom fran trycket
den 5 januari2000
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HSVFS 2007:7
Utkom frAn trycket
den 5 oktober 2007

Hogskoleverket fdreskriver I foljande med stod av 2 § andra oeh
tredje styekena samt 3 § forordningen (1999: 1421) om behorighets-
bevis fdr larare med utlandsk utbildning.

1 kap. Inledande bestammelser

1 § Foreskriftema i 2-5 kap. ar en del i genomforandet av Europa-
parlamentets oeh n'tdets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkiinnande av yrkeskvalifikationer2 oeb ska tillampas pa en
sokande som har en utlandsk lararutbildning oeh har sadana yrkes-
kvalifikationer som fdljer ay
- EG-ratten,
- avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES), el-
ler

- avtalet mellan Europeiska gemenskapen oeb dess medlemsstater a
ena sidan, oeh Sehweiz a andra sidan om fri rorlighet for perso-
nero

2 § Foreskriftema i 6 kap. ska tilliimpas pa andra sokande med
utlandsk liirarutbildning an de som avses i I §.

3 § Den som ansoker om ett behOrighetsbevis enligt dessa foreskrif-
ter ska ha
1. lagst betyget godkand i kiimamnet svenska kurs Beller kamiim-
net svenska som andraspn'tk kurs B vid gymnasial vuxenutbild-
ning,

2. gatt igenom en av universitet eller hogskola anordnad undervis-
ning i syenska for utomnordiska studenter med godkiint resultat,

3. godkiint resultat pa siirskilt test i svenska for universitets- oeh
hOgskolestudier (TIS US) eller pa proy i svenska som avslutar den
undervisning som avses i punkt 2, eller

4. motsvarande kunskaper.

IJfr Europaparlamenrets oeh radets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 am erkannande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255. 30.9.2005. S. 22. Celex
32005L0036).
2 EUT L 255. 30.9.2005. S. 22 (Celex 32005L0036).

3



HSVFS 2007:7

4

Forsta stycket galler inte sokande som har svenska, danska, faro-
iska, islandska eller norska som modersmal.

4 § Den som uppfyller villkoren fOr att fa ett behOrighetsbevis enligt
bestammelsema i 3 § och 2-5 kap. har rau aU efter ansokan till Hog-
skoleverket anvanda den akademiska titel som han eller hon enligt
lag eller annan forfattning tar anvanda i det land dar titeln utfardats
och pa detta lands sprak. Hogskoleverket ska i behorighetsbeviset
ange titeln (och i tillampliga fall forkortningen av den) samt namn
och plats fOr den institution som utfardat titeln.

2 kap. Definitioner

1 § I dessa fcireskrifter ska vissa begrepp ha den betydelse som
anges i detta kapitel om inte annat anges sarskilt.

2 § Med EES-Iand avses medlernsstater i Europeiska unionen samt
Island, Liechtenstein och Norge. Vad som sags om EES-Iand ska
aven galla Schweiz.
Med tredje land avses andra lander an de som namns i fcirsta

stycket.

3 § Med reglerat yrke avses en eller Hera former av yrkesverksam-
heter fOr vilka det genom lagar eller andra fOrfattningar. direkt eller
indirekt, kravs bestamda yrkeskvalifikationer for tilltrade till eller
utovande (eller nagon form av utovande) av verksamheten. Med
"migon form av utOvande" ska i synnerhet forstas anvandandet av en
yrkestitel nar det i lagar eller andra fdrfattningar finns bestammelser
om aU denna yrkestitel endast tar anvandas av den som innehar en
viss yrkeskvalifikation.

4 § Med yrkeskvalifikationer avses
kvalifikationer som intygas i ett bevis pa formella kvalifikationer.

_ kvalifikationer som intygas i ett sadant kompetensbevis som
anges i 3 kap. 3 § a-c, ochleller
yrkeserfarenhet.

5 § Med bevis paformella kvalifikationer avses examens-. utbild-
nings- eller annat behorighetsbevis fOr en yrkesutbildning som
huvudsakligen har genomgatts i ett EES-Iand och som har utfardats
av en myndighet i ett EES-Iand som har utsetts ienlighet med denna
stats lagar eller andra fOrfattningar.

6 § Med reglerad lararutbildning avses all utbildning som har utfor-
mats sarskilt fOr utovandet av lararyrket oeh som omfattar utbildning



som vid behov kompletteras med yrkesutbildning, provtjiinstgoring
eller yrkesutovning.
Utformningen av oeh nivan pa den yrkesutbildning, provtjiinstgo-

ring oeh yrkesutOvning som avses i fOrsta styeket ska faststallas i det
berorda EES-landets lagar eller andra fOrfattningar eller overvakas
eller godkannas av den fOr andamalet utsedda myndigheten.

7 § Med yrkeserfarenhet avses det faktiska oeh lagliga utovandet av
lararyrket i ett EES-Iand.

8 § Med skola avses det offentliga skolviisendet fOrbam oeh ung-
dom samt forskola, fritidshem oeh fristaende skola.

3 kap. Behorighetsbevis enligt direktiv
2005/36IEG

1 § 12-12 §§ anges forutsattningama fOr att fa ett behOrighetsbevis.
Ayen om en sokande uppfYller kraven i dessa bestammelser kan
Hogskoleverket stalla ytterligare krav enligt bestammelsema i
13-15 §§.
Vid tillampningen av detta kapitel ska det lararyrke som den

sokande viii utOva i Sverige anses vara detsamma som det yrke han
eller hon ar behOrig for i ett annat EES-land, om verksamhetema ar
jarnfcirbara.

Kval ifikationsniwler

2 § 13-7 §§ delas yrkeskvalifikationer in i de kvalifikationsnivaer
som behOvs fOr tiUampningen av 10-12 §§.

3 § Med yrkeskvalifikationer pa kvalifikationsnva A avses ett kom-
petensbevis som har utfardats av en behorig myndighet i ett EES-
land i enlighet med det landets lagar eller andra fOrfattningar utifrfln
a) en utbildning som inte utgor en del av ett utbildnings- eller exa-
mensbevis enligt 4-7 §§,

b) ett sarskilt prov som inte fOregas av nagon utbildning,
c) att den sokande utOvat lararyrket i ett EES-Iand pa heltid under
tre fir i foljd eller pa del tid under motsvarande tid under de se-
naste tio aren, eller

d) en allmiin utbildning pa grundskole- eller gymnasieniva som visar
att innehavaren har aIlmiinna kunskaper.

4 § Med yrkeskvalifikationer pa kvalifikationsniva B avses ett bevis
pa avslutad gyrnnasieutbildning som omfattar
a) allman utbildning, som har kompletterats med annan utbildning
tin sadan som avses i 5 § oehleller med den provtjanstgoring cHer
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yrkesutovning som krftvs utover den avslutade gymnasieutbild-
ningen, eHer

b) teknisk eHer yrkesinriktad utbildning, som i fOrekommande fall
har kompletterats med annan utbildning an sMan som avses i 5 §
oehleller med den provtjanstgoring eHer yrkesutovning som kravs
utOver den avslutade gyrnnasieutbildningen.

5 § Med yrkeskvalifikationer pa kvalifikationsniva C avses
a) ett examensbevis over en avslutad annan eftergyrnnasialliirarut-
bildning an sadana eftergyrnnasiala liirarutbildningar som avses
i 6 oeh 7 § § pa minst ett ar eHer pa deltid under motsvarande
tid samt den yrkesutbildning som eventuellt kravs utover denna
utbildning, eHer

b) ett examensbevis over sadan avslutad utbildning som anges i
bilaga II till direktiv 2005/36/EG, om utbildningen motsvarar den
utbildningsniva som avses i a oeh ger en jamforbar niva av yrkes-
skieklighet oeh fdrbereder den studerande fdr jamfOrbart ansvar
oeh verksamhet.
Den liirarutbildning som avses i forsta styeket a ska normalt ha

som tilltradeskrav en avslutad gymnasial utbildning med den in-
riktning som krftvs fOrbehOrighet till universitet eller annan hogre
laroanstalt.

6 § Med yrkeskvalifikationer pa kvalifikationsniva D avses ett exa-
mensbevis over en avslutad lararutbildning pa eftergymnasial niva
pa minst tre ar oeh hOgst fyra ar eller pAdeltid under motsvarande tid
samt den yrkesutbildning som eventuellt kravs utover denna utbild-
ning. Examen ska ha avlagts vid ett universitet eller en hogskola eller
motsvarande utbildningsanstalt.

7 § Med yrkeskvalifikationer pa kvalifikationsniva E avses ett bevis
over att innehavaren har avlagt en liirarexamen fran en eftergym-
nasial utbildning pa minst fyra ar eller pa deltid under motsvarande
tid samt vid behov den yrkesutbildning som eventuellt krftvs utover
denna utbildning. Examen ska ha avlagts vid ett universitet eller en
hogskola eller annan likvardig utbildningsanstalt.

Jiimstiillda utbildningar

8 § Bevis pa formella kvalifikationer som har utfardats av en behorig
myndighet i ett EES-land ska jamstallas med bevis pa formella kva-
lifikationer over sadana utbildningar som avses i 3-7 §§ (inklusive
kvalifikationsnivan), om beviset galler en avslutad utbildning
a) som har genomgihts i ett EES-land,
b) som iir erkand som likvardig av detta EES-land, oeh
e) som i detta EES-land ger samma ratt till tilltrade till eller utovan-



de av Hiraryrket eller fOrbereder for utovandet av lararyrket.

9 § Enligt samma villkor som anges i 8 § ska yrkeskvalifikationer
som tilldelar innehavaren forvarvade rattigheter jiimstiillas med ett
sadant bevis pa formella kvalifikationer som avses i denna paragraf.
Det galler aven om dessa kvalifikationer inte uppfyller de krav som
har faststallts i det ursprungliga EES-landets lagar eller andra forfatt-
ningar for till trade till eller utovande av liiraryrket.

Vad som sags i forsta styeket galler siirskilt om det ursprungliga
EES-landet har hojt de .krav pa utbildning som iir en forutsattning fOr
tilltrade till oeh utovande av liiraryrket oeh om en sokande, som har
gatt igenom tidigare utbildning som inte uppfyller de nya kraven, till-
delas forvarvade rattigheter med stod av lagar eller andra fOrfattning-
ar. Iett sadant fall ska denna tidigare utbildning, vid tillampningen
av 10-11 §§, anses motsvara nivan pa den nya utbildningen.

Forutsdttningar for aft fa eft behorighetsbevis

10 § En sokande ska Ia ett behOrighetsbevis av Hogskoleverket om
han eller hon innehar det kompetensbevis eller bevis pa formella
kvalifikationer som kravs av ett annat EES-land for att fa tilltrade till
eller utOva lararyrket i det landet. Kompetensbeviset eller beviset
pa formella kvalifikationer ska ha utfiirdats av en behOrig myndighet
i ett EES-land enligt det landets lagar eller andra forfattningar oeh
intyga att innehavarens yrkeskvalifikationer minst motsvarar den
kvalifikationsniva som ligger narmast fore den kvalifikationsniva
enligt 3-7 §§ som Sverige kraver for olika liiraryrken. Av bilaga 2 till
hogskolefdrordningen (1993: 100) framgar aU en liirarexamen uppnas
efter genomgangen utbildning vid ett universitet eller en hogskola
pa mellan tre ar oeh fern oeh ett halvt ar, dvs. yrkeskvalifikationer pa
kvalifikationsnivaerna D oeh E enligt 6 oeh 7 §§.

Av 8-9 §§ framgar att vis sa utbildningar iir jamstallda med bevis
pa formella kvalifikationer over sadana utbildningar som avses i3-7
§§, aven vad galler nivan.
Nar det for det lararyrke som ansokan avser kravs en examen som

enligt foreskriftema i bilaga 2 till hogskoleforordningen (1993: 100)
utfardas efter fullgjorda kursfordringar om 240 hOgskolepoang, ska
den sokande, med undantag fran bestarnmelsema i fOrsta styeket
andra meningen, Ia ett behorighetsbevis om han eHer hon har ett
kompetensbevis pa kvalifikationsniva C.

11 § En sokande ska oeksa Ia ett behOrighetsbevis av Hogskole-
verket om han eller hon har utovat lararyrket pa heltid under minst
tva ar under de senaste tio aren i ett EES-land dar liiraryrket inte iir
ett reglerat yrke oeh har ett eller flera kompetensbevis eller bevis pa
formella kvalifikationer som
a) visar att innehavarens yrkeskvalifikationer minst motsvarar den
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kvalifikationsniva som ligger niirmast fdre den kvalifikationsniva
enligt 3-7 §§ som Sverige kraver fOr olika lararyrken,

b) visar aU innehavaren har forberetts fOr att utova lararyrket, oeh
e) har utfardats av en behorig myndigbet i ett EES-land.
Av 8-9 §§ framgar att vissa utbildningar ar jamstallda med bevis

pa forrnella kvalifikationer over sadana utbildningar som avses i 3-7
§§, aven vad galler nivan.
Nar det fOr det lararyrke som ansokan avser kravs en examen som

enligt fOreskriftema i bilaga 2 till bogskolerorordningen (1993: 100)
utfardas efter fullgjorda kursfordringar om 240 hogskolepoling, ska
den sokande, med undantag fran bestarnmelsema i fOrsta styeket a,
fa ett behOrighetsbevis om han eller hon har ett kompetensbevis pa
kvalifikationsniva C

Kravet i forsta styeket pa tva ars yrkeserfarenhet tar inte stiUlas
nar det eller de bevis pa forrnella kvalifikationer som sokanden har,
galler som bevis pa en reglerad lararutbildning pa de kvalifikations-
nivaer som anges i 4-7 §§.

12 § Som bevis pa forrnella kvalifikationer enligt 10-11 §§ ska
oeksa betraktas vruje bevis pa forrnella kvalifikationer som har
utfllrdats i ett tredje land, om innehavaren bar tre ars yrkeserfarenhet
inom lararyrket pa ett EES-Iands territorium oeb det EES-landet har
intygat att beviset pa forrnella kvalifikationer har erklints dar.

Ytterligare krav

13 § Hogskoleverket kan krllva att den sokande ska slutfora en
anpassningsperiod pa hogst tre ar eller genomga ett llimplighetsprov
nar
a) omfattningen av den utbildning som aberopas som stod for anso-
kan enligt 10 § eller 11 § ar minst ett ar kortare an den som kravs
i Sverige,

b) inneballet i den sokandes utbildning vasentligt avviker fran inne-
hallet i den utbildning som krllvs i Sverige, eller

e) det i Sverige for lararyrket kravs en eller Hera reglerade yrkes-
aktiviteter som inte ingar i lararyrket idet EES-land i vilket den
sokandes kompetensbevis eller bevis pa forrnella kvalifikationer
har utfardats.
Den skillnad mellan lararyrken som avses i fOrsta styeket e ska

motsvaras av en sarskild utbildning sam kravs i Sverige oeh som
vasentligt avviker fran den utbildning som omfattas av den sokandes
kompetensbevis cHer bevis pa forrnella kvalifikatianer.
Om Hogskoleverket staller ytterligare krav enligt forsta stycket,

far den sokande valja mellan anpassningsperiod oeh llimplighetsprov.
Niirmare regler om anpassningsperiod finns i 4 kap. oeh om lamp-

lighetsprov i 5 kap.



14 § Vasentliga avvikelser i den sokandes utbildning enligt 13 §
forsta styeket b oeh andra styeket, ska avse kunskapsomraden som ar
av storsta betydelse fOr utovandet av lararyrket. Den sokandes utbild-
ning ska vasentligt avvika fran den utbildning som kravs i Sverige
nar det galler langd eller inneMll.

15 § Innan krav stalls pa anpassningsperiod eller lamplighetsprov
ska Hogskoleverket kontrollera om de kunskaper oeh fardigheter
som den sokande har tillagnat sig genom yrkesverksamhet, i ett EES-
land eller i tredje land, ar sadana att de helt eller delvis tacker den
vasentliga avvikelse som avses i 14 §.

Undantag frim kraven i 13-15 §§

16 § Den sokande ska medges undantag fran kraven i 13-15 §§ om
hans eller hennes yrkeskvalifikationer uppfyller de kriterier som
faststallts i en "gemensam plattform" enligt artikel 15 i direktiv
200S/361EG.

Handlingar

17 § Hogskoleverket tar begara att den sokande ska komma in med
a) intyg om medborgarskap,
b) kopia pa de kompetens- eller examensbevis som ger ratt art utova
lararyrket samt, i forekommande fall, eU intyg om den sokandes
yrkeserfarenhet, och

c) upplysningar om aberopad utbildning om det ar nodvandigt for att
bedoma om det finns sadana viisentliga avvikelser som avses i 14 §.
Om det inte ar mojligt for den sokande art iarnna sadana upplys-

ningar som avses i forsta stycket c, ska Hogskoleverket yanda sig till
kontaktpunkten enligt artikei 57 i direktiv 200S/36IEG, den behOriga
myndigheten eller Dagot annat relevant organ i det EES-land i vilket
den sokandes kompetensbevis eller bevis pa formella kvalifikationer
har utfardats.

18 § Om det finns skal att ifragasatta aU de utbildnings-, examens-
och andra behOrighetsbevis som den sokande har aberopat ar likta,
tar Hogskoleverket krava av den behoriga myndigheten i det EES-
land som utfardat bevisen att den intygar att bevisen ar tikta.

4 kap. Anpassningsperiod

1 § Med anpassningsperiod avses utOvande av lararyrket i svensk
skola under en kvalificerad iarares handledning, eventuellt atfOljt
av komplerterande utbildning vid svenskt universitet eller svensk
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hOgskola. Den sammanlagda anpassningsperiod som kravs tar aldrig
vara langre an tre ar.

2 § Den sokande ska styrka att han eUer hon har fullgjort vad Hog-
skoleverket anvisat med godkant resultat genom tjanstgoringsbetyg
fran den skola dar den handledda yrkesutovningen har fullgjorts. Att
anvisad utbildning fullgjorts med godkant resultat ska styrkas med
betyg fran universitetet eller hogskolan.

Nar den sokande styrkt att anpassningsperioden genomforts enligt
Hogskoleverkets anvisningar, ska ett behorighetsbevis utfardas.

5 kap. Lamplighetsprov

1 § Med lamplighetsprov avses ett prev som endast galler den
sokandes yrkeskunnighet oeh som anordnas av Hogskoleverket fOr
att bedoma den sokandes fcirmaga att utova lararyrket i Sverige. Den
som har genomgatt lamplighetsprovet med godkant resultat ska ta ett
behOrighetsbevis.

2 § Lamplighetsprovet ska innehiilla fOljande tre delprov:
I. ett individueUt skriftligt prev avseende de foreskrifter som larare i
Sverige ska ha kunskap om for att kunna utova yrket,

2. ett muntligt pr~y uti fran utvalda fallbeskrivningar, oeh
3. en individuell skriftlig sjalvvardering.

3 § I en bilaga till denna fOrfattning anges de kunskapsornraden som
lamplighetsprovet tar omfatta. For varje sokande som ska genomga
lamplighetsprovet ska Hogskoleverket bestarnrna innehaUet i pro vet
efter en jamfOrelse meUan dessa kunskapsornriiden oeh de kvalifika-
tioner oeh erfarenheter som den sokande har.

4 § Lamplighetsprovet anordnas tva ganger per ar. Hogskoleverket
bestammer tid oeh plats for provet samt inom vilken tid oeb i vilken
ordning anmalan ska goras.

6 kap. Behorighetsbevis fOr annan utlandsk
lararu tbildning

1 § En sokande som uppfyller kraven i 1 kap. 3 § oeh har en annan
utlandsk lararutbildning an som avses i 1 kap. 1 §, ska ta ett beho-
righetsbevis av Hogskoleverket om utbildningen uppfyller de krav
som angcs i 2 kap. 4 a § skollagen (1985: 1100). Om den sokande
inte uppfyller dessa krav kan Hogskoleverket stalla krav pa komplet-
terande utbildning oehleller introduktionsperiod enligt 3 §.



Yrkeserfarenhet

2 § Med yrkeserfarenhet avses ett faktiskt och lagligt utOvande av
lararyrket i utlandet eller i Sverige.
En forutsattning for att yrkeserfarenhet tillsammans med en ut-

landsk lararutbildning ska kunna motsvara sadan pedagogisk utbild-
ning som avses i 2 kap. 4 § 1 skollagen (1985: 1100) ar att yrkeserfa-
renheten avser utovandet av lararyrket pii minst halvtid under tva ar
under de narmast fOregiiende tio aren.
Yrkeserfarenheten ska styrkas med intyg fran arbetsgivaren eller

annan godtagbar handling.

Kompletterande utbildning och introduktionsperiod

3 § Om den sokandes utlandska lararutbildning ensam eller tillsam-
mans med yrkeserfarenhet inte motsvarar siidan pedagogisk utbild-
ning som avses i 2 kap. 4 § 1 skollagen (1985:1100), kan Hogskole-
yerket anyisa den sokande att
a) genomgii kompletterande utbildning vid ett svenskt universitet
eller en svensk hogskola, ochleller

b) genomga en introduktionsperiod under hOgst tre ar i syensk skola
under en kvalificerad larares handledning.

4 § Den sokande ska styrka att han eller hon har fullgjort Yad
Hogskoleverket anvisat med godkant resultat genom tjanstgorings-
betyg fran den skola dar den handledda introduktionsperioden har
fulIgjorts. Att anyisad utbildning fullgjorts med godkant resultat ska
styrkas med betyg fran universitetet eller hogskolan.
Nar den sokande styrkt att den kompletterande utbildningen

ochleller introduktionsperioden genomforts enligt Hogskoleverkets
anvisningar, ska ett behorighetsbevis utf<irdas.

Denna forfattning trader i kraft den 19 oktober 2007, da verkets
fOreskrifter (2004:3) om behOrighetsbevis fOr larare med utlandsk
utbildning ska upphOra att galla.

PA Hogskoleverkets vagnar

ANDERS FLODSTROM
Ann Besmanoff
(Avdelningen fOr bedornning av
utlandsk hOgre utbildning)
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Kunskapsomraden

Uimplighetsprovet tar omfatta ftiljande kunskapsomraden.
Kunskaper om den vardegrund som gaIler for utbildning inom det
offentliga skolvasendet.
Kunskaper om kursplaner och laromedel fOr de egna undervis-
ningsarnnena oeh om eentrala didaktiska prineiper fOr des sa
amnen.
Kunskaper i att analysera oeh bedoma elevers kunskapsutveek-
ling samt kunskaper i betygssiittning.
Kunskaper oeh fardigheter vid undervisning av svensktalande
elever i ett frammande spnik avseende framfOr allt gramrnatiska
skillnader mellan det frammande spraket oeh det svenska spniket.
Formaga att overftira information oeh leda bam oeh elever ideras
larandeproeess oeh formaga att mota bam oeh elever pa svenska i
oeh kring ett amnesinnehall.
Formaga att tillampa metodik fOr liis- oeh skrivinlliming pa
svenska spriiket.
Formaga aU kommunieera oeh interagera med kollegor, bam oeh
elever samt fOraldrar.
Formaga att organisera arbetet ien klass oeh att hantera en grupp.
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Svensk forfattningssamling

~~~ ~/
~~J .•/~~ ..y

Forordning
om andring i f"drordningen (2003:7) med
instruktion f"drHogskoleverket;

utfardad den 24 maj 2007.

Regeringen tOreskriver att 3, 7 oeh 9 §§ fOrordningen (2003:7) med
instruktion fOrHagskoleverket skall ha faljande Iydelse.

3 § Hagskoleverket skall
I 1. granska kvaliteten i hagskoleutbildning,

2. utvardera universitetens oeh hagskolomas kvalitetsarbete, oeh
3. fOljaupp resultaten av den utvardering som avses i 1 oeh 2.

7 § Hagskoleverket skall
I. stimulera intresset fOrhagskoleutbildning.
2. svara for information om verksamheten och det samlade utbudet av ut-

bildning vid universitet och hogskoJor samt ge information i syfte aUframja
en korrekt vardering av svensk hogskoleutbildning oeh svenska hagskole-
examina,
3. vara behorig myndighet for lararyrket enligt Europaparlamentets oeh

mdets direktiv 200S/36IEG av den 7 september 200S om erkannande av
yrkeskvalifikationerl oeh kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv en-
ligt vad regeringen sarskilt beslutar.
4. ha den funktion oeh fullgora de uppgifter som fOljerav vissa andra EG-

direktiv. vissa konventioner eller andra intemationella uverenskommelser.
alit enligt vad regeringen sarskilt beslutar.
5. svara fOrinformation om utlandska eftergymnasiala utbildningar i sam-

verkan med Central a studiestodsnamnden. och
6. framja ehefsutveeklingen inom hogskolan.

9 § I enlighet med vad som foljer av andra fOrfattningar skall Hogskole-
verket besluta om
I. vid vilka universitet och hogskolor med offentlig huvudman exarnina

inom hogskoleutbildning pAgrundniva eller avaneerad nivAfAravlaggas en-
ligt I kap. II § fOrstastyeket hogskolelagen (1992: 1434).
2. vilka utbildningar pa eftergymnasial nivAsom kan anses ha en godtag-

bar standard enligt 3 kap. 23 § fOrsta styeket 2 studiestodsforordningen
(2000:65S). och

I EUT L 255. 30.9.2005. s. 22. (Celex 32005L0036).
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3. behorighetsbevis cnligt 2 kap. 4 § fOrsta stycket 2 skollagen
(1985: 1100).

Denna fOrordning trader i kraft den 1 juli 2007.

Pi regeringens vagnar

LARSLEIJONBORG
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Thomson Fakta. tel. 08-587 671 00
Elalldenl. Vallingby 2001



Ingrid Edmar
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Kopia:
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Arenda: Undarlag direktiv 2005/36/EG - Larare

LARARE I DET OFFENTLIGA SKOLVASENDET

Larare, parallelluppstallning.doc

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled:

Medlemsstat SE
Namn Haak
Fornamn Torbjom

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transposit
ion

Deklaration omDirektiv Tidsfrist complete inforlivandet Kommentar
for this
deadline

3200SL0036 20/10/2007 No Annat Larare, parallelluppstallning

OfficieJl publlceringshanvisning
Typ av akt Concordance table
Nummer

Dag fOr ikrafttradandet
Dag fOr godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)S7472

~
Skollagen SFS 1985-11 00.doc

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled:

Medlemsstat SE
Namn Haak
F6rnamn Torbjorn

Dag fOr anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transposit
ion

Deklaration omDirektiv Tidsfrist complete
inforlivandet Kommentar

for this
deadline

3200SL0036 20/10/2007 No Deivis Larare, bilaga 1



Officieli publiceringshanvisning
Typ av akt Lag

Nummer 1985: 1100

Dag for ikrafttradandet

Dag fOr godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)57453

~
991421 (1). pdf

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled:

Medlemsstat SE

Namn Haak

Fomamn Torbjorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transposit
ion Deklaration om

Direktiv Tidsfrist complete inf6rlivandet
Kommentar

for this
deadline

32005L0036 20/10/2007 No Delvis Larare, bilaga 2

Officieli publiceringshiinvisning
Typ av akt Forordnlng

Nummer 1999:1421

Dag fOr ikrafttradandet

Dag for godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)57454

~
HSVFA_2007-7.pdf

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled:

Medlemsstat SE

Namn Haak

Fornamn
Torbjorn

Dag fOr anmalan (dd/mm/1!a§1!) 19/10/2007

Transposit
ion Deklaration am

Direktiv Tidsfrist complete inf6rlivandet
Kommentar

for this
deadline

32005L0036 20/10/2007 No Delvis Larare, bilaga 3



Officiell publiceringshanvisning
Typ av akt Foreskrift
Nummer 2007:7
Dag fOr ikrafttradandet 19/10/2007
Dag fOr godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)57455

••••/.~.~
070431(1J.pdf

Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled:

Medlemsstat SE
Namn Haak
Fornamn Torbjorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa) 19/10/2007

Transposit
ion

Deklaration omDlrektlv Tidsfrist complete
inforlivandet Kommentar

for this
deadline

32005L0036 20/10/2007 No Delvis Larare, bilaga 4

OffiCiell publiceringshanvisning
Typ av akt Forordning
Nummer 2007:431
Dag for ikrafttradandet 01/07/2007
Dag for godkannande

The communication has been given the following reference nO: : MNE(2007)57456



Genomfdrande av direktiv 200S/361EG i svensk lagstiftning

Yrke: Veterinar

Direktiv 200S1361EG svensk iag,jOrordning, hiinvisning till hi/aga
fijreskrift

Art. 2.2 3 § SNFS 2007:68 bilaga 3

Art. 3.3 6 § 2. SNFS 2007:68 bilaga 3

Art. 4.1 1 § lagen (1994:844) om biJaga 1
behorighet att uWva
veterinaryrket jiimte
3 § forordningen (1994:845) bilaga 2
om behorighet att utova
veterinaryrket m.m. oeh
3-7 §§ SNFS 2007:68 bilaga 3

Art. 5.1-2 3 § forsta styeket forordningen bilaga 2
(1994:845) om behorighet att
utova veterin1iryrket m.m.

Art. 5.3 1 § lagen (1994:844) om bilaga 1
behorighet att utova
veterinaryrket jiimte
3 § tCirordningen (1994:845) bilaga 2
om behorighet att utova
veterinaryrket m.m. samt
6-17,32,36 oeh 37 §§ lagen bilaga 1
(1994:844) om beMrighet att
utova veteriniiryrket
Darutover finns vissa
bestammelser sam reg/erar
veterinar yrkesutovning i
andra forfattningar. Genom
1§ lagen (1994:844) am
behorighet att utova
veterindryrket jdmte 3 §
forordningen (1994:845) am
behorighet all utova
veterinaryrket m.m. galler
dessa bestdmme/ser dven jor
veterindrer sam til/jalligt
utdvar silt yrke i Sverif!e.

Art. 7 3 § andra styeket forordningen bilaga 2
(1994:845) om behorighet att
utova veterinarvrket m.m.

Art. 8 3 § forordningen (1994:2035) bilaga 6
om vissa skyldigheter for
myndigheter vid ett
medlemskap i Europeiska
unionen

Art. lOb 6 § 1. SNFS 2007:68 bilaga 3



Art. 10 d 5 § SNFS 2007:35 bilaga 4
Art. 10 g 6 § 2. SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 13.1 8 § SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 14 6 § SJVFS 2007:68 bilaga 3
Art. 21.1 3 § lagen (1994:844) om bilaga 1

behorighet att utova
veterinaryrket,
2 § forordningen (1994:845) bilaga 2
om behorighet att utova
veterinaryrket m.m. samt
5 § SJVFS 2007:68 bilaga 3

Art. 21.6 5 § SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 23.1 Bilaga 2, 2. forsta och andra bilaga 3

styckenajamte bilaga 1
SJVFS 2007:68

Art. 23.2 Bilaga 2, 4. SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 23.3 Bilaga 2,5. SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 23.4 Bilaga 2, 7. SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 23.5 Bilaga 2, 6. SJVFS 2007:68 bilaga 3
Art. 23.6 Bilaga 2, 3. SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 38 Bilaga till forordning bilaga 5

(1993:221) for Sveriges
Iantbruksuni versitet

Art. 39 Bilaga 2, 2. tredje stycket bilaga 3
SJVFS 2007:68

Art. 50 8_§ SNFS 2007:68 bilaga 3
Art. 51 2 b § f6rordningen (1994:845) bilaga 2

om behorighet att utova
veterinaryrket m.m.

Art. 52.1 1 § Iagen (1994:844) om bilaga 1
behorighet att utova
veterinaryrket,
3-7 §§ SJVFS 2007:68 jamte bilaga 3
6 § andra stycket lagen bilaga 1
(1994:844) om beMrighet att
utova veterinaryrket

Art. 53 4 § f6rordningen (1994:845) bilaga 2
om behorighet att utova
veterinarvrket m.m.

Art. 56 3 § f6rordningen (1994:2035) bilaga 6
om vissa skyldigheter for
myndigheter vid ett
medlemskap i Europeiska
unionen

Bil. V.4 Bilagan till fdrordning bilaga 5
(1993:221) f6r Sveriges
Iantbruksuni versitet

Bil. V.4 Bilaga 1 SNFS 2007:68 bilaga 3
5.4.2
Bil. VII 8_§_ SJVFS 2007:68 bilaga 3



Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabas

SFS nr: 1994:844

Departementl
myndighet: Jordbruksdepartementet

Rubrik: Lag (1994:844) om beharighet att utava veterinaryrket

Utfardad: 1994-06-02

Andring inford: t.o.m. SFS 2002:549

--------------------------------------------------------------------------------

Beharighet m. m.

1 § Beharig att utava veteriniiryrket ar

1. den som it legitimerad enligt 2 § eller enligt foreskrifter
meddelade med stod av 3 § 1,

2. den som enligt foreskrifter meddelade av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, av Statens jordbruksverk har tillstand
att utova yrket i den utstraekning som anges ivarje sarskilt fall,

3. den som enligt foreskrifter meddelade med stod av 3 § 2 har ratt
till sadan yrkesutovning utan legitimation.

2 § Legitimation som veterinit meddelas av Jordbruksverket.

Den som avlagt vcterinarexamen i Sverige skall pa ansokan
legitimeras som veterinar. Detsamma giller den som har avlagt
veterinarexamen utornlands oeh genomgatt av regeringen, eller
efter regeringens bemyndigande, av Jordbruksverket foreskriven
efterutbildning. Legitimation far dock inte meddelas om
omstandighetema ar sadana att en legitimation skulle komma att
aterkallas.

Om den som har avlagt veterinarexamen utornlands ar mycket
skieklig och sarskilt erfaren inom veterinaryrket, far legitimation
meddelas trots att han inte har genomgatt foreskriven
efterutbildning.

3 § For veterinarer med sadan utlandsk utbildning sam omfattas av
Sveriges ataganden enligt internationella overenskommelser
meddelar regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Jordbruksverket foreskrifter om



1. legitimation,

2. beharighet att utan legitimation utava veterinaryrket.

4 § Tillstand enligt 1 § 2 att utava veterinaryrket i omnlden intill
riksgransen fir medde!as att galla far varje veterinar som
uppehiller tjanst som veterinar i sadana trakter i Finland oeh
Norge som gransar till Sverige.

5 § Far att veterinarer infOr allmanheten skall fa tillkannage att de
ar sarskilt kunniga inom en viss gren av veterinaryrket, skall de ha
uppfyUt de villkor far speeialistkompetens som har fareskrivits av
regeringen eller, efter regeringcns bemyndigande, av
Jordbruksverket.

6 § Den som inte ar beharig att utava veteriniiryrket far inre
mot ersattning behandla sjukdom pa vilken epizootilagen
(1999:657) eller zoonoslagen (1999:658) ar tilliimplig.

Den som saknar beharighet att utava veteriniiryrket far inte
beteekna sig veterinar i samband med att han mot ersattning
undersaker djurs hrusotillsrand eller behandlar djur far
sjukdom eller liknande tillstand genom att vidta eller
fareskriva atgarder i forebyggande, botande eller lindrande
syfte. Han fir inte heller i samband med verksamheten anvanda
en sadan tite! eller yrkesbeteekning som innehiller ordet
veterinar eller ger sken av att han ar legitimerad eller pa
annat satt auktoriserad av en myndighet eUer har
speeialistkompetens som veterinar. Lag (2002:549).

Veterinarers allmanna skyldigheter m. m.

7 § En veterinar skall fuUgora sina uppgifter i averensstiimmelse
med vetenskap oeh bepravad erfarenhet.

Regeringen eUer den myndighet som regeringen bestiimmer far
meddela fareskrifter om vad veterinarer ar skyldiga att gara i sin
yrkesutavning oeh om tillsyn aver veterinarers verksamhet.

8 § En veterinar ar skyldig att lata sin verksamhet inspekteras av
den myndighet som enligt fareskrifter som avses i 7 § andra stycket
har tillsyn aver verksamheten eller av den som tillsynsmyndigheten
farordnar.

Om tillsynsmyndigheten fmner att en veterinar ar skiiligen
misstiinkt far brott i utavningen av veterinaryrket, skall
myndighcten, om inte annat faljer av 30 §, anmala veterinaren till
ita!

1. om det far brottet ar fareskrivet fangelse, eller



2. om det fmns anledning anta att det kommer att faras talan am
enskilt ansprak.

9 § En veterinar far inte obeharigen raja eller utnyttja vad
veterinaren i sin yrkesutavning har fatt veta om enskildas affars-
eller driftsfarhallanden.

I det allmannas verksamhet galler bestiimmelserna i sekretesslagen
(1980:100).

Disciplinansvar

10 § Om en veterinar uppsarligen eller av oaktsamhet asidosatter
sina skyldigheter i sin veterinara yrkesutovning fir disciplinpifaljd
meddelas veterinaren. Ar felet med hansyn till samtliga omstandigheter
ringa, fir nagon pafaljd inte meddelas. Disciplinpafaljder ar erinran
och yarning.

Disciplinpafaljd far inte meddelas en vetennar far att han deltagit i
strejk eller i en liknande stridsatgard.

11 § Om en veterinar har anmalts till atal, fir nagot disciplinart
farfarande enligt denna lag inte inledas eller fortsattas i Fragaam
den forseelse sam avses med anmiilan. Om en fraga am
disciplinansvar har anmiilts till Veterinara ansvarsniimnden fir
dock veterinaren underrattas am detta.

DisciplinpafOljd far inte meddelas en vetennar senare an fern ar
efter forseelsen.

Om en garning har pravats i straffrattslig ordning, far ett
disciplinart fOrfarande inledas eller fortsattas bara am garningen,
av nagon annan orsak an bristande bevisning, inte har ansetts vara
nagot brott.

12 § Disciplinpafaljd far meddelas bara om veterinaren inom tva ar
frin forscelsen skriftligcn har undcrrattats om vad sam anfors mot
vetennaren.

Aterkallelse av legitimation och annan beharighet m. m.

13 § Legitimation som veterinar skall aterkallas am veterinaren

1. visat grov oskicklighet vid utavandet av veterinaryrket eller pa
annat satt visat sig vara uppenbart olamplig att utava yrket,

2. pa grund av sjukdom eller nagon liknande omstandighet inte kan
utava vctcrinaryrkct tillfredsstallande.

Om en veterinar som har fatt legitimation har i landet pa grund av
auktorisation i ett annat land farlorar denna auktorisation, skall



legitimationen iiterkallas.

14 § Om det ftnns grundad anledning anta att legitimationen bor
aterkallas enligt 13 § fOrsta stycket 2, fir veterinaren forelaggas att
lata sig undersokas av anvisad lakare.

Om ett forelaggande om lakarundersokning har beslutats, fir
legitimationen aterkallas for tiden till dess arendet slutligt avgors.

Har veterinaren inte foljt ett forelaggande om lakarundersokning
inom ett ir fran det att veterinaren ftck del av detta, fir
legitimationen aterkallas.

15 § Bestiimmelserna i 13--14 §§ om aterkallelse av legitimation
galler aven annan behorighet att utova veterinaryrket.

16 § Om en veterinar missbrukar sin ratt att forskriva narkotiska
eUeralkoholhaltiga lakemedel eller teknisk sprit, fir denna ratt dras
in eller begransas. Forskrivningsratten fir ocksa dras in eller
begransas om veterinarcn sjaIv begar det.

Om det [mns sannolika skaI for misstanke om siidant missbruk som
avscs i forsta styeket, fir forskrivningsratten dras in eller begransas
till dess fragan provats slutligt. Ett siidant beslut galler i hogst sex
manader. Om det fmns sarskilda skaI, fir beslutets giltighet
forlangas med ytterligare hogst sex manader.

17 § En veterinar, vars behorighet att utova yrket har aterkallats,
skall iiterfi denna behorighet nar forhiillandena medger det.

Vad som sags i forsta stycket galler aven i friga om inskrankningar i
forskrivningsratten enligt 16 §.

Veterinara ansvarsnamnden

18 § Fragor om diseiplinansvar enligt denna lag provas av
Veterinara ansvarsnamnden.

Namnden provar aven fragor om iiterkallelse oeh begransning av
legitimation samt andra frigor som avses i 13--17 §§.

19 § Ansvarsniimnden besclr av ordforande oeh fem andra
ledamoter.

Ordforanden skall vara eUerha varit ordinarie domare. Tva
ledamoter skall vara veterinarer. Ovriga ledamoter utses bland
personer som har insikt i djurhiillning oeh som kan anses foretrada
allmanhetens intressen.

Regeringen utser ordforande, ovriga ledamoter oeh, i den
utstrackning det behovs, ersattarc for dem. For ersattare galler vad



som sags om ledamot.

20 § Ansvarsnamnden ar beslutfOr med ordfaranden oeh minst fyra
andra ledamoter.

Ordfaranden fir ensam fatta beslut som

1. innebiir att ett iirende avgars i sak, om det ar uppenbart att
arendet inte kan leda till nagon paroljd oeh om iirendet inte heller
ror ansakan om att aterfa beharighet,

2. inte innefattar ett slutligt avgarande i sak oeh inte rar fraga enligt
14 § eller 16 § andra styeket eller utdamande av vite enligt 26 §
andra styckct.

Arenden som har avgjorts av ordfOranden ensam skall anmalas vid
nasta sammantrade med niimnden.

21 § I fraga om jay mot den som handlagger iirenden i ansvarsnamnden
skall bestammelserna i 4 kap. rattegangsbalken om jay mot domare
tillampas.

22 § Om det framkommer skiljaktig mening vid en overlaggning i
ansvarsnamnden, skall bestammelserna i 29 kap. rattegangsbalken
om omrastning ibrottmal med endast lagfarna ledamater
tilliimpas.OrdfOranden sager dock sin mening forst.

Handlaggningen i ansvarsnamnden

2. veteriniirens arbetsgivare, eller

23 § Fragor om diseiplinansvar skall tas upp pa anmiilan av

1. den myndighet som har tillsyn over den yrkesutovning som
foranleder anmalan,

3. den som har lidit skada till foljd av veterinarens yrkesutavning.

Fdgor som avses i 13--17 §§ tas upp pa anmalan av
Jordbruksverket eller den som saken galler.

Bestammelser om ratt for Riksdagens ombudsman oeh for
Justitiekanslern att gara anmalan i iirenden om diseiplinansvar oeh
om aterkallelse av beharighet samt om handlaggningen av sadana
arenden finns i 6 § lagen (1986:765) med instruktion for Riksdagcns
ombudsmiin oeh i 6 § lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns
tillsyn.

24 § Forfarandet hos ansvarsniimnden ar skriftligt.

lvIuntlig forhandling far dock farekomma nar det kan antas vara till



fordel for utredningen.

25 § Ar en anmruan sa ofullstandig att den inte kan laggas till grund
for en provning isak, skall ansvarsnamnden fOrelagga anmruaren
att inom viss tid avhjrupa bristen. Om anmalaren inte fOljer
forelaggandet, fir anmalan avvisas. Vad sam sags am anmalan
galler oeksa i fraga om ansokan.

26 § Ansvarsnamnden skall se till att varje iirende bUr tillraekligt
utrett. Overflodig utredning skall avvisas.

Niimnden fir fordra in journaler oeh andra handlingar som behovs
for utredningen. Darvid fir namnden forelagga en veteriniir vite.

27 § Om en friga kraver siirskild sakkunskap, fir ansvarsnamnden
inhiimta yttranden frin myndigheter oeh andra sakkunniga i
fragan.

I friga om sadana sakkunniga skall40 kap. 2--7 Deh 12 §§
rattcgangsbalken tilliimpas.

De som iir skyldiga att liimna yttrande har ratt till ersattning for sitt
utlatande endast am det iir siirskilt foreskrivet. Ancira sakkunniga
fran vilka niimnden inhamtat yttrande har ratt till ersattning av
alimanna medel for sitt uppdrag. Ansvarsniimnden fir bevilja
forskatt pa sadan ersattning.

28 § Till muntlig farhandling skall parterna kallas. En enskild far
kallas att installa sig personligen. Att den kallade inte kommer till
forhandlingen utgar inte nagot hinder for iirendets vidare
handlaggning oeh avgorande.

En enskild part, sam har instiillt sig till en muntlig forhandling, far
tillerkannas ersattning av allmiinna medel far kostnad fOr resa aeh
uppehiille, om ansvarsniimnden finner att han skaligen bor ersattas.
Niimnden far bevilja fOrskatt pa ersattningen. Niirmare
bestiimmelser om ersattning aeh forskott meddelas av regeringen.

29 § Bestiirnmelserna om mativering av beslut oeh am underrattelse
om beslut i 20 oeh 21 §§ forvaltningslagen (1986:223) skall
tillampas aven pi beslut enligt 14 § aeh 16 § andra styeket.

30 § Om ansvarsniimnden i ett arende sam handlaggs dar finner att
italsanmalan enligt 8 § andra stycket bor goras, skall namnden gora
sidan anmiilan.

Overklagande m. m.

31 § Ansvarsnamndens beslut oehJordbruksverkets beslut i ett
sarskilt fall enligt denna lag fir overklagas has aliman
forvaltningsdamstoL



PravningstiUstiind kravs vid overklagande till kammarriitten.
Lag (1995:104).

32 § Ansvarsnamndens beslut far averklagas av

1.Jordbruksverket,

2. den sam enligt 23 § forsta styeket anmalt en fraga am
diseiplinansvar, am beslutet har gatt honom emot,

3. annan sam beslutet angar, am det har gatt honom emot.

Bestammelser am ratt for Riksdagens ombudsman oeh far
Justitiekanslern att saka andring i beslut am diseiplinansvar eUer i
bcharighetsfraga med anledning av fel i yrkesutavningen fmns i 7 §
lagen (1986:765) med instruktion far Riksdagens ombudsman oeh i
7 § lagen (1975:1339) am Justitiekanslerns tillsyn. 6verklagandet
skall garas inom tre veekor fran det beslutet har meddelats.

33 § Beslut sam inte innebar att ett arende avgars far overklagas
endast i samband med overklagande av det slutliga beslutet i
arendet. Ett beslut sam inte ar slutligt far dock averklagas sarskilt
nar namnden har

1. ogillat en invandning am jay mot ledamot av namnden eUeren
invandning om att det fmns hinder mot arendets provning,

2. avvisat ombud eUer bitrade,

3. farordnat am saken i avvaktan pa att arendet avgors,

4. farordnat am Uikarundersakning,

5. damt ut vite, eUer

6. farordnat am ersattning for ml.gonsmedverkan i arendet.

34 § Beslut som meddelas med stad av denna lag galler omedelbart,
om inte nagot annat bestams.

35 § I arenden om disciplinansvar ar anmalaren motpart till den
veterinar som har averklagat ansvarsnamndens eUer domstolens
slutliga beslut enligt denna lag. I arenden am aterkallelse av
beharighet oeh inskrankning av forskrivningsratt ar Jordbruksverket
veterinarens motpart. Lag (1995:104).

Straffbestammelser

36 § En veterinar som mot ersattning utavar veterinaryrket nar
hans legitimation ar aterkaUad eUerhans behorighet av annan



anledning har upphort, dams for obehorig utovning av
veterinaryrket till borer eIler fangelse i hogst ett ar. Detsamma
giller en vererinar med begransad behorighet som asidosatter de
fOreskrifter som giller fOr behorigheten.

En veterinar som bryter mot 5 § dams till bater.

En veterinar som hindrar eller undandrar sig inspektion enligt 8 §
dams till bater, om inte garningen ar belagd med straff i
brottsbalken.

37 § Den som med uppsat eller av oaktsamhet bryter mot 6 § fOrsta
stycket, dams for smittfarligt kvacksalveri pa djur till bater eller
fingelse i hogst ett it, om inte garningen ar belagd med straff enligt
36 §.

Den som bryter mot 6 § andra stycket, dams till bater.

Overgangsbesrammelser

1994:844

1. Denna lag trader i kraft den 1 juli 1994, da lagen (1965:61) om
behorighet att utova veteriniiryrket m. m. skall upphora att gilla.

2. Den som vid lagens ikrafttradande har behorighet att utova
veterinaryrkct cnligt aldre foreskrifter skall anses ha samma
behorighet enligt den nya lagen.

3. En myndighet som vid lagens ikrafttradande overliimnar ett
arende om disciplinansvar till Veterinara ansvarsnamnden skall
anses som anmiilare enligt 23 § forsta stycket.

1995:104

Denna lag trader i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
fore ikrafttradandet overklagas enligt aldre bestiimmelser.



Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabas

SFS nr: 1994:845

Departement/
myndighet: lordbruksdepartementet

Rubrik: Forordning (1994:845) om behorighet att
utova veterinaryrket, m.m.

Utfardad: 1994-06-02

Andring inford: t.o.m. SFS 2004:646

--------------------------------------------------------------------------------

BehOrighetsfragor

1 § For att en veterinar med utlandsk examen skall Ia
legitimation som veterinar skall, om inte annat fOljer av 2 §
tredje stycket lagcn (1994:844) om behOrighet att utova
veterinaryrket eller av fOreskrifter meddelade med stod av 2 §,
han eller hon ha genomgatt den kompletterande utbildning och
fullgjort den praktiska tjanstgoring som behOvs for att
kunskaperna och flirdigheterna skall motsvara de svenska kraven
fOrlegitimation. Den kompletterande utbildningen skall bland
annat omfatta fOr yrket nodvandiga kunskaper i svenska, danska
eller norska spnlket samt om svenska f6rfattningar.

Statens jordbruksverk far, efter samnid med Sveriges
lantbruksuniversitet, meddela narmare fOreskrifter om sadan
utbildning och praktisk tjanstgoring. Forordning (2004:646).

2 § lordbruksverket meddelar fOreskrifter om legitimation for
veterinarer med sMan utlandsk utbildning eller auktorisation
som omfattas av

1. EG-ratten,

2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomnldet (EES-
avtalet),

3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
a ena sidan och Schweiz a andra sidan om fri rorlighet fOr
personer, eller

4. overenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad fOrviss
halso- och sjukvardspersonal och veterinarer av den 14 juni

et6~ 5i/
~~~~~



1993 (S6 1994:2) andrad genom avtal den 11 november 1998
(S6 2001 :5). Forordning (2004:646).

2 a § Nar lordbruksverket provar om en veterinar med utlandsk
utbildning uppfYller forutsartningama fOr legitimation skall
verket sarskilt beakta sokandens utbildnings-, examens- oeh
andra behorighetsbevis for veterinarer, om dessa bevis har
erkants av ett land som omfartas av de avtal som avses i 2 §.
lordbruksverket skall aven beakta den utbildning eller
yrkeserfarenhet som den sokande har skaffat sig i ett land som
omfartas av avtalen. Forordning (2004:646).

2 b § Arenden om legitimation skall handlaggas skyndsamt.
lordbruksverkets beslut skall fattas inom tre manader fran det
att en fullstandig ansokan givits in. Om det finns sarskilda
skal rar tidsfristen f6rlangas. Forordning (2004:646).

3 § En veterinar har rart art utova sirt yrke under ert tillf<iIligt
uppehall i Sverige utan att ha svensk legitimation, om han kan
Himna intyg som visar art han utOvar sadan verksamhet i det land
dar han avlagt veterinarexamen eller i det land dar han har sirt
hemvist oeh om han har ett bevis om behorighet som med stod av 2 §
fOreskrivs for legitimation.

Veterinaren skaHlamna lordbruksverket uppgift om den tid under
vilken verksamheten skall ut6vas oeh om dess innehall. I
bradskande fall tar uppgiftema lamnas sa snart som mojligt efter
det att veterinaren har utfOrt sitt arbete.

4 § En veterinar som ansoker om legitimation enligt foreskrifter
meddelade med st6d av 2 § eHer lamnar uppgifter enligt 3 § skaU av
lordbruksverket upplysas om vilka svenska forfattningar som han
behover kanna till oeh om vilka moj ligheter han har art fa de
kunskaper i svenska sprciket som behovs for art kunna utova yrket
har i landet.

5 § Pa begaran av en veterinar som onskar art tillfcilligt utova sirt
yrke i ert annat land, skall lordbruksverket utfcirda intyg om
veterinarens behorighetsbevis oeh om hans ratt art utova yrket i
Sverige.

Om sadana atgarder som avses i 7 § 3 eller 4 darefter vidtas mot
veterinaren, skaU lordbruksverket underrarta de behoriga
myndighetema i de berorda landema.

6 § Pi begaran av en myndighet som provar fragor om behorighet
art ut6va veterinaryrket i nagon annan stat med vilken Sverige
traffat overenskommelse om omsesidigt erkannande av
behorighetsbevis for veterinarer, skall lordbruksverket Himna
myndigheten de upplysningar som kan behOvas for provning av



behOrighet i ett visst fall. lordbruksverkets svar skall lamnas inom
tre manader.

Om lordbruksverket meddelar legitimation for m'tgon som tidigare
har beh6righetsbevis att ut6va veterinaryrket i en sadan stat som
avses i f6rsta styeket, skall verket underratta den beh6riga
myndigheten i den staten om beslutet.

7 § Om en i Sverige legitimerad veterinar, som har beh6righetsbevis
tOr verksamhet som veterinar aven i annan stat med vilken Sverige
traffat overenskommelse om omsesidigt erkannande av sMant
bevis,

I. doms tOr brott i sin yrkesut6vning,

2. meddelas diseiplinpafOljd,

3. rar sin legitimation aterkallad, eller

4. tar sin ratt att fOrskriva lakemedel eller alkohol inskrankt,
skall lordbruksverket underratta myndigheten i den andra staten
om atglirden och skalen fOr atgarden.

8 § Foreskrifter som avses i 1 § 21agen (1994:844) om beh6righet
att utova veterinaryrket meddelas av lordbruksverket.

9 § lordbruksverket meddelar efter samrad med Statens
livsmedelsverk foreskrifter om vad som kravs for att en veterinar
infor allmanheten skall Ia tillkannage speeialistkompetens.

Veterinara ansvarsnamnden

10 § Bestammelser om Veterinara ansvarsnamndens uppgifter oeh
sammansattning finns i lagen (1994:844) om behorighet att ut6va
veterinaryrket.

II § Ansvarsnamndens kansliuppgifter skots av en sekreterare oeh
av personal fn'tn Statens jordbruksverk.

Sekreteraren tillsatts av ansvarsnamnden.

12 § Foljande fOreskrifter i verksfOrordningen (1995:1322) skall
tilHimpas pa ansvarsnamnden:

18 § om myndighetens organisation,

24 § om foredragning,

26 § om arendenas handlaggning,



29 § om inhamtande av uppgifter m.m.,

30 § om arendeforteckning, och

31 § om myndighetens beslut. Forordning (1996:572).

13 § Ansvarsnanmden har det ansvar for verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-8 §§ verksforordningen (1995:1322).
Forordning (1996:572).

14 § Ansvarsnamnden rar i arbetsordningen eller i sarskilda beslut
lamna over till ordforanden eller till m\gon som tjanstgor vid
namnden att besluta i fn\gor enligt 12 och 13 §§.

Ovrigt

15 § Avgift tas ut for ansokan om legitimationsbevis enligt 2 § lagen
(1994: 844) om behorighet att utova veterinaryrket.

For avgiftens storlek m.m. galler bestammelsema i 9--14 §§
avgiftsfdrordningen (1992: 191), varvid avgiftsklass 2 tillampas.

16 § 122 a § forvaltningslagen (1986:223) finns bestammelser
om overklagande hos allman forvaltningsdomstol.
Forordning (1998:1123).

Overgelngsbestammelser

1994:845

Denna fdrordning trader i kraft den 1juli 1994, delforordningen
(1965 :62) om behorighet att utova veterinaryrket skall upphora art
galla.

1995:229

Denna forordning trader i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats fore ikrafttradandet overklagas enligt aldre bestammelser.
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Saknr C4
Utkom fran trycket
den 12 oktober 2007
Omtryck

beslutade den 11 oktober 2007

Statens jordbruksverk foreskriver1, mcd stod av 2 oeh 8 §§ fOrordningen
(1994:845) om behOrighet att utOva veterinaryrket m.m. i fraga om verkets fore-
skrifter (SNFS 2004:83) om legitimation som veterinar fOr den som har utlandskt
behOrighetsbevis2
dets aU nuvarande 6 oeh 7 §§ ska beteeknas 9 respektive 10 §§,
dets att 3 oeh 5 §§ ska ha fOljande lydclse,
dets att det i fOreskriftema ska infOras tre nya paragrafer, 6, 7 oeh 8 §§ av foljande

lydelse,
dets att nuvarande bilaga 1 oeh 2 ska upphora att galla,
dets att nuvarande bilaga 3 oeh 4 ska beteeknas bilaga 1 respektive 2 oeh ha fol-

jande lydelse.
Forfattningen kommer darfor att ha foljande lydelse fran oeh med den dag da

denna forfattning trader i kraft.

1 § Grundlaggande bestammelser om legitimation som veterinar for den som har
utlandskt behOrighetsbevis finns i lagen (1994:844) om behOrighet att utova veteri-
naryrket oeh torordningen (1994:845) om behorighet att utova veterinaryrket m.m.

2 § 1dessa fOreskrifter avses med
behorighetsbevis: examens- eller utbildningsbevis fran genomg{mgen veterinar-

utbildning pa universitet eHer hogskola altemativt bevis pa legitimation eHer auktori-
sation som veterinar.

3 § Den som har behOrighetsbevis fran annat land an de som anges i 5 § ska fOr att
fa legitimation som veterinar med godkant resultat genomga en kompletterande ut-
bildning samt den utbildning i svenska spraket som faststallts i sarskilt beslut av
lordbruksverket. Den kompletterande utbildningen ska anordnas av Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU) oeh fOlja en av SLU fOreslagen oeh av lordbruksverket god-
kand utbildningsplan.
For bedornning om sokanden har behOrighet att antas till utbildningen ska fol-

jandc handlingar skiekas till lordbruksverket

I Jfr Europaparlamentets oeh nidets direktiv 2005/361EO (EOT L 255.30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036), senast
andrat genom r~dets direktiv 2006/1001E0 (EUT L 363, 20.12.2006, s. 141, Celex 32006LOI 00) och EES-avtalet bilaga

VII
2 Flirfattningen senast omtryckt SJVFS 2007:3
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1. behorighetsbevis,
2. oversattning av behorighetsbeviset till svenska eHer engelska i de fall beviset

inte ar utf<irdat pa nagot av dessa sprak,
3. personbevis i original, samt
4. beslut am permanent uppehallstillsffind i Sverige.
Om inget annat anges kan handlingarna skickas in sam kopior. Kopiornas

overenssHimmelse med originalet ska intygas av antingen den instans sam har utfar-
dat originalet eller av en myndighet i det land dar originalet ar utfardat, i det land dar
sokanden senast har varit bosatt eller i Sverige. (SJVFS 2007:68)

4 § Den som med godklint resultat har genomgatt utbildning enligt 3 § far efter an-
sokan hos lordbruksverket legitimation som veterinar.

5 § Medborgare i en stat inom Europeiska unionen (EU), Island, Liechtenstein,
Norge eller Schweiz tar efter ansokan hos lordbruksverket legitimation som veteri-
nar am han eller hon har ett behOrighetsbevis enligt bilaga I eller uppfyllcr kraven i
bilaga 2. (SJVFS 2007:68)

6 § Medborgare i en stat inom EU, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz som
I. har behorighetsbevis som veterinar frein ll<igot av dessa llinder, men som inte

uppfyller kraven i 5 §, eller
2. har behOrighetsbevis enligt 3 § och som har minst tre iirs yrkeserfarenhet fran

nagot av de lander som namns i bilaga 1
ska for att fa legitimation som veterinar genomfora de kompletterande iitgarder som
lordbruksverket beslutar i vaIje enskilt fall.
Sadana komplettcrandc atgardcr ar antingen att med godkant resultat genomga

den utbildning som avses i 3 § eller att med begransad behorighet utova veterinar-
yrket enligt 1 § 2 lagen (1994:844) am behOrighet att utOva veterinaryrket. Den
begransade behOrigheten ges under viss tid, dock langst 3 ar, oeh i den utstraekning
som lordbruksverket beslutar i varje enskilt fall. (SJVFS 2007:68)

i
!-

1
7 § Den som har genomfort kompletterande atgarder enligt 6 § far efter ansokan hos
lordbruksverket legitimation sam veterinar. (SJVFS 2007:68)

8 § Till ansokan enligt 5 oeh 7 §§ ska bifogas
1. behOrighetsbeviset,
2. i forekommande fall siidant intyg som anges i bilaga 2 till dessa forcskriftcr

eller andra handlingar som lordbruksverket kraver i det enskilda fallet,
3. kopia pa sokandens pass eller personbevis i original, samt
4. intyg om att sokanden inte har meddelats nagon diseiplinpafoljd i sin veteri-

nara yrkesutovning; intyget ska vara i original oeh far inte vara aldre lin tre
manader.

Om inget annat anges kan handlingama skickas in som kopior. Kopiomas
overenssrnmmelse med originalet ska intygas av antingen den instans som har utfar-
dat originalet eller av en myndighet idet land dar originalet ar utnirdat, idet land dar
sokanden senast har varit bosatt eHer i Sverige. (SJVFS 2007:68)

2
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9 § Den som har legitimation som veterinar i Danmark, Norge, Finland eHer Island
far efter ansokan hos Jordbruksverket legitimation som veterinar. Till ansokan ska

bifogas
1. bevis om veterinarlegitimation,
2. personbevis i original, samt
3. intyg om att sokanden inte har meddelats nagon disciplinpafOljd i sin veteri-

nara yrkesutovning; intyget ska vara i original och far inte vara aldre an tre
manader.

Om inget annat anges kan handlingarna skickas in som kopior. Kopiornas
overensstarnmelse med originalet ska intygas av antingen den instans som har utfar-
dat originaiet eller av en myndighet i det land dar originalet ar utfardat, i det land dar
sokanden senast har varit bosatt eHer i Sverige. (SJVFS 2007:68)

\

10 § Om det finns sarski1da skal kan Jordbruksvcrket medge undantag fran besUim-
melserna i dessa foreskrifter. (SJVFS 2007:68)

-------------------------

Denna forfattning3 trader i kraft den 1 november 2004, dAStatens jordbruksverks
fOreskrifter (SJVFS 1994: 133) om legitimation fOr veterinarer fran Hinder som ingar i
Europeiska sarnarbetsomradet (EES) eHer fran Schweiz att utova veterinaryrket i
Sverige ska upphora att galla.

-------------------------

Denna fOrfattning4 trader i kraft den 18 januari 2007, men ska tillampas fran och
med den 1 januari 2007.

-------------------------

Denna forfattning5 trader i kraft den 20 oktober 2007.

CHRISTINA HUHTASAARI

Gerd Sundstrom
(Veterinara tillsynsenheten)

J SNFS 2004:83
4 SNFS 2007:3
5 SJVFS 2007:68
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Bi/aga 1

BEHORIGHETSBEVIS SOM GENERELL T ERKANNS

I BehOrighetsbevis enligt nedan erkanns generellt.

1. Utfiirdade i Belgien (fran och med den 21 december 1980)
"Diploma van dierenarts" eller "Dip lOme de docteur en medecine veterinaire" utfar-
dade av
De universiteitenJIes universites eller De bevoegde Examencommissie vande
Vlaamse Gemeenschap/ Ie jury competent d'enseignement de la Communaute
franyaise

2. Utfiirdade i Bulgarien (fran och med den 1}anuari 2007)
".[(HnJIOMa 3a BHCIIIe06paJoBaHHe Ha o6paJoBaTeJIHO-KBaJIHcpHKaUHoHHa
CTeneH MarHCnp no CneUHaJIHOCTBeTepHHapHa Me,UHUHHaC npocpec-
HOHaJIHaKBaJIHcpHKaUH11BeTepHHapeH JleKap" utfardade av
JIecoTeXHIftleCKH YHHBepCHTeT- <t>aKYJITeTno BeTepHHapHa Me,Umuma eHer
TpaKHHcKH YHHBepCHTeT- <t>~JITeT no BeTepHHapHa Me,UHQHHa

3. Utfiirdade pa Cypern (fran och med den 1ma) 2004)
ITtcrT01t01ll'ttKOEyypucpti~ KTllVlUTPOUutfardade av
KTllVtUTPlKOLUJ.l~OUA.tO

4. Utfiirdade i Danmark (fran och med den 21 december 1980)
"Bevis for bestaet kandidatcksamen i veterinrervidenskab" utfardade av
Kongelige Veterinrer- og Landbohojskole

5. Utfiirdade i Est/and (fran och med den 1mal 2004)
"Diplom: taitnud veterinaarrneditsiini oppekava" utfardade av
Eesti Pollumajandusiilikool

6. Utfiirdade i Finland (fran och med den 1}anuari 1994)
"Elainlaaketieteen lisensiaatin tutkinto" / "veterinarmcdicinc Iiccntiatexamen"
utfardade av
Helsingin yhopisto / Helsingfors universitet

7. Utfiirdade i Frankrike (fran och med den 21 december 1980)
"Diplome d'Etat de docteur veterinaire"

8. Utfardade i Grekland (fran och med den 1januari 1981)
IIruxto KTllVlUTPlKi]~utfardade av
ITuw:mcrri)).uo 0EcrcraAOVtKllC:;Kat 0EcrcraA.tac:;

9. Utfardade pa Irland (fran och med den 21 december 1980)
"Diploma of Bachelor inJofVeterinary Medicine (MVB)" eller "Diploma of
Membership of the Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS)"

10. Utfardade pa Island (fran och med den 1januari 1994)
Dc cxamens- och utbildningsbevis och andra behOrighetsbevis som utfardas i en
annan EES-stat och som finns uppriiknade i denna fOrteckning tiHsammans med ett
bevis om avslutad praktisk utbildning som utfardas av de behOriga myndighetema.

4
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11. Utfardade i Italien (fran och med den 1januari 1985)
"Diploma di laurea in medic ina veterinaria" utflirdade av
Universita

12. Utfardade j Lettland (fran och med den 1maj 2004)
"Veterinararsta diploms" utHirdade av
Latvijas Lauksaimniecibas Universitate

13. Utfardade i Liechtenstein (fran och med den 1januari 1994)
De examens- och utbildningsbevis och andra behOrighetsbevis som utflirdas i en
annan EES-stat och som !inns uppraknade i denna fOrteckning tillsammans mcd ett
bevis om avslutad praktisk utbildning som utflirdas av de behoriga myndighetema.

14. Utfardade i Litauen (fran och med den 1maj 2004)
"Aukstojo moksl0 diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM))" utfardade av
Lietuvos Vcterinarijos Akademija.

15. Utfardade iLuxemburg (fran och med den 21 december 1980)
"Diplome d'Etat de docteur en medecine veterinaire", utfardat av
jury d'examcn d'Etat

16. Utfardade pa Malta (fran och med den 1maj 2004)
"Licenzja ta' Kirurgu Veterinarju" utfardade av
Kunsill tal-Kirurgi VctcrinaIj i.

17. Utfardade i Nederlandema (fran och med den 21 december 1980)
"Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd diergeneeskundig/
veeartsenijkundig examen"

18. Utfardade i Norge (fran och med den 1januari 1994)
"Eksamensbevis utstedt av Norges veterinrerhOgskole rur bestatt veterinarmedisinsk
embetseksamen" (examensbevis som cand.med.vet.) som utfardas av Norges
veterinarmedicinska hogskola.

19. Utfardade i Polen (fran och med den 1maj 2004)
"Dyplom lekarza Weterynarii" utfardade av
Szkola G16wna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Akademia Rolnicza we
Wroclawiu, Akademia Rolnicza w Lublinie eller Uniwerytet Warminsko-Mazurski w
Olsztynie.

20. Utfardade iPortugal (fran och med den 1januari 1986)
"Carta de curso de licenciatura em medicina vctcriniiria" utfardade av
Universidade

21. Utfardade i Rumiinien (fran och med den 1januari 2007)
Diploma de licenlii de doctor medic veterinar utfardade av
Universitiiti

5

22. Utfardade iSchweiz (fran och med den 1juni 2002)
"Eidgenossisches Diplom filr TierarztlTierarztin" utfardade av universitetetet i Bern
respektive ZUrich.
(Kan aven vara utfardade pa andra spri'lk, Lex franska eller italienska.)
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23. Utfiirdade iSlovakien (freln och med den 1maj 2004)
"VysokoskolsIcy dip 10m och udeleni akademickeho titulu 'doktor veterinarskej
mediciny' CMVDr. ')" utfardade av
Univerzita veterinarskeho lekarstva.

24. Utfiirdade iSlovenien (fran och med den 1maj 2004)
"Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov 'doktor veterinarske medicine /
doktorica veterinarske medicine'" utfardade av
Univerza

25. Utfiirdade iSpanien (fran och med den 1januari 1986)
"Titulo de Licenciado en Veterinaria" utfardade av
Ministerio de Educacion y Cultura / El rector de una Universidad

26. Utfiirdade iStorbritannien (fran och med den 21 december 1980)
"Bachelor of Veterinary Science (BVSc)" ufardat av University of Bristol eller
University of Liverpool.
"Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMB)" ufcirdat av University of Cambridge.
"Bachelor of Veterinary Medicine and Surgery (BVM&S)" ufardat av University of
Edinburgh eller University of Glasgow.
"Bachelor of Veterinary Medicine (BvetMed)" ufcirdat av University of London.

27. Utfiirdade i Tjeckien (fran och med den 1maj 2004)
"Diplom och ukonceni studia ve studijnim programu veterimimi lekaistvi (doktor
veterimimi mediciny, MVDr.)" eller "Dip 10moch ukonceni studia ve studijnim
programu veterinarni hygiena a ekologie (doktor veterinarni medicmy, MVDr.)"
utfcirdade av
Veterinarni fakulta univerzity verket Ceske republice

28. Utfiirdade i Tyskland (fran och med den 21 december 1980)
"Zeugnis tiber das Ergebnis des Dritten Abscnitts der Tierarztlichen Priifung und das
Gesamtergebnis der Tierarztlichen Priifung" som utfcirdats av
Der Vorsitzende des Priifungsausschusses fUr die Tierarztliche Priifung einer
Universitat oder Hochschule

29. Utfiirdade i Ungern (fran och med den 1maj 2004)
"Allatorvos doktor diploma - dr.med. vet. utfcirdade av
Szent Istvan Egyetem Allatorvos-tudomanyi Kar

30. Utflirdade iOsterrike (fran och med den 1januari 1994)
"Diplom- Tierarzt" eller "Magister medicinae veterinariae" utfardat av
Universitat

(SJVFS 2007:68)
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Bilaga 2

BEHORIGHETSBEVIS SOM ERKANNS MED VISSA VILLKOR

1. Behorighetsbevis som har utfardats efter en utbildning som inleddes fore det
datum som angivits fOr respektive land i bilaga 1, erkanns med foljande villkor.
BehOrighetsbeviset ska atfOljas av ett intyg som visar att utbildningen uppfyUer de

krav som finns faststallda i artikel 38 i Europaparlamentets oeh ddets direktiv
200S/36/EG av den 7 september 2005 om erkannande av yrkeskvalifikationer.
lntyget ska vara utfardat av en behorig myndighet i den stat som utfardat beviset.

2. BehOrighetsbevis fran nagot av de Hinder som namns i bilaga 1, forutom Estland,
oeh som ar utfardat efter utbildning som inte uppfyller de krav som finns faststallda i
artike138 i direktiv 2005/36/EEG erkanns med fOljande villkor.
BehOrighetsbeviset ska avse en utbildning som har paborjats fore det datum som

angivits fOr respektive land. Det ska dessutom atfOljas av ett intyg som visar att den
sokande har utovat veterinaryrket i minst tre ar i fdljd, under den femarsperiod som
fOregick utfardandet av intyget. Intyget ska vara utfardat av en behorig myndighet i
den stat som utfardat beviset.
For behorighetsbevis utfardade i Estland fore den 1 maj 2004 eUer efter en utbild-

ning som inleddes dar fore detta datum galler att det ska atfOljas av ett intyg som
visar att den sokande har utovat veteriniiryrket i Estland minst fern ar i foljd, under
den sjuarsperiod som fOregiek utfardandet av intyget. Intyget ska vara utfardat av en
behorig myndighet i den stat som utflirdat beviset.

3. BehOrighetsbevis fran nagot av de lander som namns i bilaga I, som inte motsva-
rar de benamningar som namns dar erkanns med fOljande villkor.
Behorighetsbeviset ska atf61jas av ett intyg som visar att behOrighetsbeviset har

uttardats pa grundval av en sMan utbildning som motsvarar bestammelsema i artikel
38 i direktiv 200S/36/EEG oeh att den medlemsstat som utfardat behOrighetsbeviset
finner detta vara likvardigt med andra egna behorighetsbevis som namns i bilaga 1.
Intyget ska vara utfardat av en behOrig myndighet i den stat som utfardat beviset.

4. BehOrighetsbevis utfardat i f.d. Tyska demokratiska republiken erkanns med fol-
jande villkor aven om utbildningen inte uppfyller de krav som finns faststallda i
artikel38 i direktiv 2005/36/EEG.
BehOrighetsbevisct ska avse en utbildning som har pabOrjats fOre den 3 oktober

1990. Det ska dessutom atfOljas av ett intyg som visar att den sokande har utovat
veterinaryrket i minst tre ar i f6ljd, under den femarsperiod som f6regiek utfardandet
av intyget. Intyget ska dessutom visa att behorighetsbeviset ger innehavaren samma
ralt att utOva veterinaryrket i Tyskland som de bevis som anges i bilaga 1 pUnkt 28
ger. Intyget ska vara utfardat av en behOrig myndighet i den stat som utflirdat beviset.

5. BehOrighetsbevis som har utfardats av fd. Tjeekoslovakien samt behorighetsbevis
utfardade i Slovakicn oeh Tjeekien dar utbildningen har paborjats fore den 1 januari
1993 erkanns med foljande villkor.
Behorighetsbeviset ska atfoljas av ett intyg som visar att det ger innehavaren

samma ratt att ut6va veterinaryrket i Slovakien oeh Tjeekien som de bevis som anges
i bilaga 1 punkt 23 oeh 27 ger. lntyget ska dessutom visa att den sokande har utovat

7
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veterinaryrket i minst tre ar i fciljd, under den femarsperiod som fOregiek utrardandet
av intyget. Intyget ska vara utfardat av en behorig myndighet i den stat som utfardat
beviset.

6. Behorighetsbevis som har utfardats av f.d. Jugoslavien samt behorighetsbevis
utfardade i Slovenien dar utbildningen har paborjats fcire den 25 juni 1991, erkanns
med fciljande vill.kor.
Behorighetsbeviset ska atfciljas av ett intyg som visar att det ger innehavaren

samma ratt att utova veterinaryrket i Slovenien som de bevis som anges i bilaga 1
punkt 24 ger. Intyget ska dessutom visa att den sokande har utovat veterinaryrket i
minst tre ar i fa ljd, under den femarsperiod som foregiek utfardandet av intyget.
Intyget ska vara utrardat av en behOrig myndighet i den stat som utfardat beviset.

7. Behorighetsbevis som har utfardats av f.d. Sovjetunionen samt behOrighetsbevis
utfardade i Estland dar utbildningen bar paborjats fOre den 20 augusti 1991, i
Lettland dar utbildningen bar paborj ats fore den 21 augusti 1991, oeb i Litauen dar
utbildningen har paborjats fcire den 11 mars 1990, erkanns med fciljande villkor.
Behorighetsbeviset ska atfciljas av ett intyg som visar att det ger innebavaren

samma ratt att utova veterinaryrket i Estland, Lettland oeh Litauen som de bevis som
anges i bilaga 1 punkt 5, 12 oeh 14 ger. Intyget ska dessutom visa att den sokande
har utovat veterinaryrket i, fcir Lettlands oeh Litauens del, minst tre ar i fciljd under
den femarsperiod som fciregiek utfardandet av intyget, oeh fcir Estlands del minst fern
ar i fciljd under den sjuarsperiod som foregiek utfardandet av intyget. Intyget ska vara
utfardat av en behorig myndighet i den stat som utfardat beviset.

(SJVFS 2007:68)
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Foreskrifter om andring i Statens jordbruksverks fOre-
skrifter (SJVFS 2001:83) om specialistkompetens fOr
veterinarer;

SJVFS 2007:35
Saknr C 5
Utkom fran trycket
den II juni 2007
Omtyck

besiutade den 7 juni 2007

Statens jordbruksverk fOreskriver, med stOd av 9 § forordningen (1994:845) om
behorighet att utova veterinaryrket m.m. oeh efter samn\d med Livsmedelsverket, i
fraga om verkets fOreskrifter (SJVFS 2001 :83) om speeiaiistkompetens for veteri-
narerl
deIs att i foreskriftema ordet "skall" ska bytas ut mot "ska" oeh att ordet "svin"

ska bytas ut mot "gris",
dels att nuvarande 18 § ska beteeknas 20 §,
dels att 5, 7, 8, 10, 12-14, 16 oeh 17 §§ samt mellanrubriken fore 17 § ska ha fOl-

jande lydelse,
dels att det i fOreskriftema ska infaras tva nya paragrafer, 18 oeh 19 §§, oeh nar-

mast fOre 18 § en ny mellanrubrik samt en bilaga av faljande lydelse.
Forfattningen kommer darfar att ha fOljande lydelse fran oeh med den dag da

denna forfattning trader ikraft.

Allmiinna bestiirnmelser

1 § Grundlaggande bestiimmelser om vad som kravs fOr att en veterinar infor all-
manheten ska ta tillkannage specialistkompetens finns i iagen (1994:844) om behO-
righet att utova veterinaryrket oeh fOrordningen (1994:845) om behOrighet att utova
vcterinaryrket, m.m.

2 § Endast person med svensk veterinarlegitimation lar tillkiinnage speeialistkom-
petens. (SJVFS 2002:88)

3 § Veterinar rar tillkannage speeialistkompetens inom fOljande ornraden.
I. Sjukdomar hos hund oeh katt,
2. sjukdomar hos hast,
3. sjukdornar hos notkreatur,
4. sjukdomar hos gris, samt
5. livsmedelshygien.
Veterinar, som tar tillkannagc specialistkompetens i sjukdomar hos hund oeh katt,

far dessutom tillkannage speeialistkompetens inom specifika amnesornraden, hund
oeh katt. Sftdana arnnesornrftden kan exempelvis vara dermatologi, intemmediein,
kardiologi, kirurgi, munhalans oeh tandemas sjukdomar, oftalmologi, reproduktion
eller veterinarmedieinsk bilddiagnostik. (SJVFS 2002:88)

I F6rfattningen senast omtryckt SJVFS 2003:9.
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4 § Veterinar som har intyg pa genomgangen sarskild utbildning rar tillkannage spe-
cialistkompetens. Sveriges Veterinarmedicinska Sallskap (SVS) ansvarar for genom-
forandet av den sarskilda utbildningen som omfattar basutbildning, sidoutbildning
och examination.
Slival basutbildningen som sidoutbildningen ska fOlja en av SVS foreslagen och

av Statens jordbruksverk godkand utbildningsplan, som vid behov ska kunna om-
pr6vas av lordbruksverket. Examinationen ska genomforas av en examinations- oeh
styrkommitte som lordbruksverket utsett efter forslag fran SVS. Sammansattningen
av denna kommitte ska vid behov kunna andras av lordbruksverket. (SJVFS
2002:88)

5 § Aven veterinar som har genomgatt en sarskild utbildning i annat land rar till-
kannage specialistkompetens, savida denna utbildning ger likviirdiga kunskaper som
den svenska utbildningen. For att ra tillkannage speeialistkompetens ska sadan vete-
rinar dessutom genomga examination enligt 4 §. SVS ansvarar for genomforandet av
examinationen.
Veterinar som genomgatt utbildning oeh diplomerats av European board of vete-

rinay specialisation (EBVS) eller American college of veterinary surgeons (ACVS)
rar utan att genomgii examination enligt 4 § tillkiinnage speeialistkompetens inom
speeifikt arnnesomrade hos hund och katt.
Veterinar som genomgatt utbildning och certifierats av Royal college of veteri-

nary surgeons (RCVS) i Storbritannien samt publieerat en vetenskapligt granskad
artikel i en intemationellt erkand tidskrift, rar utan att genomgii examination enligt
4 § tillkannage speeialistkompetens inom speeifikt arnnesomriide hos hund oeh katt.
Andra oeh tredje stycket galler under forutsattning att veterinaren tar tillkiinnage

speeialistkompetens i sjukdomar hos hund oeh katt enligt f6rsta punkten 3 §. (SJVFS
2007:35)

6 § Intyg om speeialistkompetens utfardas av SVS. Av intyget ska framga datum fOr
examination samt inom vilket omrade den sokande genomgatt specialistkompetens-
utbildning. Kopia pa intyget skickas till Iordbruksverket. (SJVFS 2002:88)

Sjukdomar hos hund och katt

7 § Basutbildningcn ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med hund och
katt. Utbildningsplatsen ska vara godkand av lordbruksverket. Om utbildningsplat-
sen har separata avdelningar for kirurgi respektive medic in, ska tjanstgoringen om-
fatta minst ett iir vid vardera avdelningen. Basutbildningen ska omfatta tre :irs hand-
ledd tjanstg6ring, varav h6gst ett iir rar ersattas av den dubbla tiden tjanstg6ring som
fullgjorts innan specialistutbildningen paboIjats. Detta galler under forutsattning att
tjanstgoringen har skett under handledning vid en av lordbruksverket godkand
utbildningsplats eller vid tjanstg6ringsplats i annat land som iir likviirdig en utbild-
ningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta siidana litteraturstudier oeh deltagande i sadan kurs-

verksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)

Sjukdomar hos hast

1

8 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med hast.
Utbildningsplatsen ska vara godkand av lordbruksverket. Om utbildningsplatsen har

2
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separata avdelningar fOr kirurgi respektive medicin, ska tjanstgoringen omfatta minst
ett ar vid vardera avdelningen. Basutbildningen ska omfatta tre ars handledd tjanst-
goring, varav hogst ett ar tar ersattas av den dubbla tiden tjanstgoring som fullgjorts
innan specialistutbildningen paborjats. Detta galler under forutsattning att tjanst-
goringen har skett under handledning vid en av lordbruksverket godkand utbild-
ningsplats eller vid tjanstgoringsplats i annat land som ar likvardig en utbildnings-
plats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sadana litteraturstudier och deltagande i sAdan kurs-

verksarnhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)

Sjukdomar hos notkreatur

9 § Innan utbildningen rar pabOrjas ska veterinaren ha fullgjort minst tre ars tjanst-
goring som veterinar inom verksarnhet med notkreatur. Denna tjanstgoring ska vara
dokumenterad och ha omfattat

I. minst sex manaders tjanstgoring inom organiserad halsokontroll fOr notkrea-
tur, eHer

2. 18 manaders dokumenterat samarbete med en organisation som bedriver
organiserad halsokontroH for notkreatur, eHer

3. avlagd doktorsexamen, docentkompetens eller professur inom djurslaget not-
kreatur.

Dessutom ska tjanstgoringen ha omfattat minst tre manaders sammanlagd tjanst-
goring som besiktningsveterinar vid slakteri med notkreatursslakt eHer vid laborato-
rium som bedriver veterinarmedicinsk diagnostik. (SJVFS 2002:88)

10 § Basutbildningcn ska ske vid en utbildningsplats inom verksarnhet med not-
kreatur. Utbildningsplatsen ska Vara godkand av lordbruksverket. Basutbildningen
ska omfatta tre ars handledd tjanstgoring, varav hogst ett ar tar ersattas av den dubbla
tiden ~anstgoring som fullgjorts innan specialistutbildningen pabOrjats. Detta galler
under f6rutsattning att tjanstgoringen har skett under handledning vid en av lord-
bruksverket godkand utbildningsplats eHer vid tjanstgoringsplats i annat land som ar
likvardig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sadana litteraturstudier och deltagande i sadan kurs-

verksarnhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)

11 § Innan utbildningen far pabOrjas ska veterinaren ha fullgjort minst tre ars tjanst-
goring som veterinar inom verksarnhet med gris. Denna tjanstgoring ska vara doku-
menterad och ha omfattat

1. minst sex mfmaders tjanstgoring inom organiserad halsokontroll fOr gris, eller
2. 18 manaders dokumenterat samarbete med en organisation som bedriver

organiserad halsokontroH fOr gris, eHer
3. avlagd doktorsexamen, docentkompetens eller professur inom djurslaget gris.
Dessutom ska tjanstgoringen ha omfattat minst tre manadcrs sammanlagd tjanst-

goring som besiktningsveterinar vid slakteri med grisslakt eller vid laboratorium som
bedriver vcterinarmedicinsk diagnostik. (SJVFS 2002:88)

Sjukdomar hos gris
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12 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhet med gris.
Utbildningsplatsen ska vara godkand av lordbruksverket. Basutbildningen ska om-
fatta tre ars handledd tjanstgoring, varav hogst ett ar rar ersattas av den dubbla tiden
tjanstgoring som fullgjorts innan speeialistutbildningen pabOrjats. Detta galler under
fOrutsattning att tjanstgoringen har skett under handledning vid en av Jordbruks-
verket godkand utbildningsplats eller vid tjanstgoringsplats i annat land som ar lik-
vardig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sadana litteraturstudier oeh deltagande i sadan kurs-

verksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)

Livsmedelshygien

13 § Innan utbildningen far paborjas ska veterinaren ha fullgjort minst tre ars tjanst-
goring som veterinar inom verksamhetsomradet livsmedelshygien. Denna tjanst-
goring ska vara dokumenterad. Tjanstgoringen ska ha ornfattat

1. minst tolv manader vid ett slakteri med styekning, kottproduktanlaggning oeh
laboratorieverksamhet, eller

2. minst sex manader vid ett slakteri oeh minst tre manader pa fristaende anHigg-
ning for styekning oehieHer kottprodukter samt minst tre manader pa fri-
staende anliiggning for laboratorieverksamhet inom livsmedelsomrAdet.

Dessutom ska tjanstgoringen ha omfattat minst tre manaders sammanlagd tjanst-
goring som praktiserande veterinar avseende livsmedelsprodueerande djur. (SJVFS
2007:35)

14 § Basutbildningen ska ske vid en utbildningsplats inom verksamhetsomradet
livsmedelshygien. Utbildningsplatsen ska vara godkand av lordbruksverket. Bas-
utbildningen ska ornfatta tre ars handledd tjanstgoring, varav hogst ett ar tar ersiittas
av den dubbla tiden tjanstgoring som fullgjorts innan speeialistutbildningen pabor-
jats. Detta giiller under forutsiittning att tjanstgoringen har skett under handledning
vid en av Jordbruksverket godkand utbildningsplats eller vid tjanstgoringsplats i
annat land som lir likvardig en utbildningsplats i Sverige.
Sidoutbildningen ska omfatta sadana litteraturstudier oeh deltagande i sadan kurs-

verksamhet som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007:35)

Specifika amnesomraden hos hund och katt

15 § Innan utbildningen far paborjas ska veterinliren ha ratt att tillklinnage speeialist-
kompetens i hun dens oeh kattens sjukdomar. (SJVFS 2002:88)

1

16 § Basutbildningen ska omfatta tre ars handledd tjiinstgoring inom klinisk verk-
samhet med hund oeh katt.
Sidoutbildningen ska omfatta sadana litteraturstudier oeh deltagande i sadan kurs-

verksamhet samt auskultation som anges i utbildningsplanen. (SJVFS 2007: 35)

Ansokan om specialistutbHdning (SJVFS 2007:35)

17 § Ansokan om specialistutbildning ska goras pa av SVS faststalld blankett oeh
skickas eller lamnas till SVS. (SJVFS 2007:35)
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Godkiinnande av utbildningsplats (SJVFS 2007:35)

18 § En utbildningsplats ska fOr att kunna godkannas uppfylla de villkor som anges i
bilagan. Ansokan om godkannande av utbildningsplats ska skiekas eller lamnas till
lordbruksverket. Ansokan ska innehalla uppgifter om
I. sokandens namn, organisationsnummer eller personnummer oeh adress,
2. verksamhetens inriktning oeh omfattning,
3. lokaler oeh utrustning samt
4. bemanning oeh kompetens.
(SJVFS 2007:35)

19 § Godkiinnandet av en utbildningsplats galler i hOgst fern ar. Iordbruksverket kan
aterkalla godkiinnandet om utbildningsplatsen inte langre uppfyller villkoren fOr god-
kannande. (SJVFS 2007:35)

Undantag

20 § Om det finns sarskilda skal kan Iordbruksverket medge undantag fran bestiim-
melsema i dessa foreskrifter. (SJVFS 2002:88)

Ikrafttradande ocb overgangsbestammelser

Denna forfattning2 trader i kraft den 1 januari 2002, da Statens jordbruksverks
fdreskrifter (SIVFS 1993: 110) om speeialistkompetens for veterinar ska upphora att
galla.

i

i
t
!
i

i
1

Denna forfattning3 trader i kraft den 1 februari 2003. Den ska dock inte tillampas
pa ansokningar som har kommit in till Iordbruksverket fore ikrafttradandet.
For att fa tillkannage speeialistkompetens inom verksamhetsomnidena notkreatur,

gris, livsmedelshygien oeh spceifika amnesomraden, hund oeh katt galler foljande
overgangsbestiimmelser for den som vid dessa foreskrifters ikrafttradande uppfyJ1er
nedanstaende villkor:

1. Den som fullgjort den tjanstgoring som kravs for att respektive utbildning iar
paborjas samt uppfyller krav motsvarande de som stalls pa genomgangen bas-
oeh sidoutbildning, oeh har tatt intyg harom, tar tillkannage speeialistkom-
petens inom respektive verksamhetsomrade utan att genomga examination.

2. Den som fullgjort den tjiinstgoring som kravs fOr att respektive utbildning Tar
paborjas samt med mindre avvikelser uppfyJ1er krav motsvarande de som
stalls pa genomgangen bas- oeh sidoutbildning kan efter komplettering av de
delar som saknas ta intyg harom oeh Tar darefter tillkannage specialistkom-
petens inom respektive verksamhetsomrade utan att genomga examination.
Med mindre avvikelser avses har att migon del av sidoutbildningen saknas.

,
- SJVFS 2001:83.

J SJVFS 2002:88.
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3. Den som uppfyller krav fdr att Ia paborja respektive utbildning samt endast
delvis uppfyller krav motsvarande de som stalls pa genomgangen bas- oeh
sidoutbildning kan efter komplettering av de delar som saknas oeh examina-
tion enligt 4 § :raintyg harom oeh rar darefter tillkannage speeialistkompetens
inom respektive verksamhetsomrade.

For punktema 1-3 galler att basutbildningen inte behover ha varit handledd. Intyg
enligt punktema 1-3 utfardas av SVS oeh ansokan om sadana intyg ska inkomma till
SVS senast den 1juli 2004.

Denna fdrfattning 4 trader i kraft den 1 februari 2003.

Denna fdrfattning5 trader i kraft den 1juli 2007.
For att:ra tillkannage speeialistkompetens inom speeifika arnnesomraden hos hund

oeh katt, galler fdljande overgangsbestammelser fdr den som vid dessa fdreskrifters
ikrafttradande uppfyller nedanstaende villkor:

1. Den som fullgjort den tjanstgoring som kravs fdr att respektive utbildning rar
paborjas samt uppfyller krav motsvarande de som stalls pa genomgangen bas-
oeh sidoutbildning, rar tillkannage specialistkompetens inom respektive verk-
samhetsomrade utan att genomga examination.

2. Den som fullgjort den tja.nstgoring som kravs fdr att respektive utbildning rar
paborjas samt med mindre avvikelser uppfyller krav motsvarande de som
stalls pa genomgangen bas- oeh sidoutbildning far, efter komplettering med
de delar som saknas, tillkannage speeialistkompetens inom respektive verk-
samhetsomrade utan att genomga examination. Med mindre avvikelser avses
har att nagon del av sidoutbildningen saknas.

3. Den som uppfyller krav fdr att Ia paborja respektive utbildning samt endast
delvis uppfyller krav motsvarande de som stalls pa genomgangen bas- oeh
sidoutbildning rar efter komplettering med de delar som saknas oeh examina-
tion enligt 4 § tillkannage specialistkompetens inom respektive verksamhets-
omrade.

For punktema 1-3 galler att basutbildningen inte behover ha varit handledd. Intyg
om kompetens enligt punktema 1-3 utfardas av SVS. Ansokan om sadant intyg ska
ha inkommit till SVS under perioden fran den 1 februari 2003 till oeh med den 31
december 2007.

MATS PERSSON

Gerd Sundstrom
(Veterinara tillsynsenheten)

4 SJVFS 2003:9.
5 SJVFS 2007:35.
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Bilaga

Villkor fOrgodkannande av utbildningsplats fOr specialistkompetens

Allmanna krav

Verksamhet ska bedrivas aret runt. Stangning far semester oeh kompetensutveek-
ling under sammanlagt hOgst 30 arbetsdagar per iir ax-dock tillaten.
Verksamheten ska medge att arbetet fOr den eller de som genomgiir speeialist-

utbildningen huvudsakligen utgors av arbete inom det omrade speeialistkompetensen
avser.
Veterinlirer oeh annan personal pit utbildningsplatsen ska kontinuerligt kompe-

tensutveeklas. Fortbildning ska vara dokumenterad individuellt.
Aktuell referenslitteratur ska finnas.
Djursjukdata ska rapporteras enligt glillande farfattningar.

Sarskilda krav pa utbildningspiats for hund ocb katt eller bast

Utbildningsplatsen ska vara en klinik eller ett djursjukhus. Om jourtjanstgoring
inte ingiir i utbildningsplatsens ordinarie verksamhet ska avtal finnas med klinik eller
djursjukhus dar aspiranten kan fuHgora den jourtjanstgoring som krlivs enligt utbild-
ningsplanen.
Vcrksarnheten ska omfatta kvalifieerad aHman kirurgisk oeh medicinsk verksam-

het oeh stationarvard ska erbjudas. Radiologisk oeh anestesiologisk utrustning ska
finnas samt utrustning far behandling av livshotande tillstiind.
Tid ska finnas avsatt fOr ronder oehleller falldiskussioner.
Pa utbildningsplats for hund oeh katt ska det finnas minst tre heltids

vetcrinartjanster varav tva med speeialistkompetens. Heltidstjanstema kan vara for-
delade pa flera deltidstjanstgorande veterinlirer.
Pit utbildningsplats for hast ska det finnas minst tre heltids veterinartjanster varav

minst en med specialistkompetens. Heltidstjansten kan vara fOrdelad pa flera deltids-
tjanstgorande veterinarer.
Tjlinst som innehas av aspirant raknas in i totala antalet tjanster ovan.

Sarskilda krav pi utbildningsplats fOrnotkreatur eller gris

Vid utbildningsplats for notkreatur eHer gris ska styrkas att verksarnheten huvud-
sakligen utgors av arbete med aktuellt djurslag. Oet kan till exempel ske genom
redovisning av antalet behandlingar av notkreatur per iir, antal notkreatursbesatt-
ningar inom distriktet eller regionen, eHer med intyg fran Svenska djurhalsovarden,
Svensk mjolk eller annan organisation om arbetets omfattning.
Vid utbildningsplats for notkreatur eller gris ska inga bade djursjukviird oeh fare-

byggande halsovardsarbete, sasom besattningsutredningar oeh liknande profylaktiskt
arbete. Eventuellt samarbete med andra organisationer inom amnesomrMet, ska styr-
kas genom intyg fran aktuell organisation.

(SJVFS 2007:35)
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Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabas

SFS nr: 1993 :221

Departementl
myndighet: Jordbruksdepartementet

Rubrik: Forordning (1993:221) for Sveriges lantbruksuniversitet

Utf<irdad: 1993-04-17

Andring inford: t.o.m. SFS 2007:720

Omtryek: SFS 1998: 1020

--------------------------------------------------------------------------------

I kap. Inledande besUimmelser

I § I denna torordning meddelas iOreskrifter for Sveriges
lantbruksuniversitet. Vissa foreskrifter galler fnlgor som ar
gemensamma for Lantbruksuniversitetet oeh Statens
veterinarmedieinska anstalt.

2 § Verksforordningen (1995: 1322) skall tilHimpas pa
Lantbruksuniversitetet med undantag av 4 § andra styeket, 6,
11-14,19,21-23,32,33 oeh 35 §§. Vid tillampningen av
verksforordningen skall med ehefen for myndigheten avses
rektor. Forordning (2007:631).

3 § Med student avses den som ar antagen till oeh bedriver
hogskoleutbildning oeh med doktorand en student som ar antagen
till oeh bedriver utbildning pa forskamiva, alIt i den man
inte annat anges sarskilt. Forordning (2006: 1405).

4 § I de fall stud enter har ratt att vara representerade i
olika organ inom Lantbruksuniversitetet utser de sina
representanter i den ordning som foreskrivs i 16 § forordningen
(1983: 18) om studerandekarer, nationer oeh studentforeningar
vid universitet oeh hogskolor. Studentrepresentanter utses pa
samma satt nar information skall Himnas till oeh samrad ske med
en sMan representant. Forordning (2000:652).

4 a § BestammeIsema i forordningen (1992: 1299) om ersattning
for uppdrag i statliga styrelser, namnder oeh ract m.m. skall
oeksa tillampas pa de ledamoter i Lantbruksuniversitetets
styrelse som utses av studentema. Forordning (1998: 1020).
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4 b § Lantbruksuniversitetet skall i sin arsredovisning
beskriva vilka atgarder som har vidtagits for att utveekla
studentinflytandet oeh hur detta inflytande har fOrdelats oeh
utveeklats ur ett jamstalldhetsperspektiv.

En studerandekar vid universitetet har ratt att i anslutning
till arsredovisningen lamna en redogorelse for karens syn pa
universitetets utveekling oeh resultat. Universitetet skall
Himna karens redogorelse till regeringen samtidigt med
arsredovisningen. Forordning (2000: 1058).

5 § En bestammelse om att jamstalldhet mellan kvinnor oeh man
alltid skall iakttas oeh framjas i verksamheten finns i I kap.
5 § hogskolelagen (1992:1434).

Ytterligare bestammelser om jamstalldhet finns i
jamstalldhets)agen (1991 :433). Forordning (1998: 1585).

5 a § BesUl.mmelser om likabehandling av studenter oeh sokande
till hOgskolan oavsett deras konstillhOrighet, etniska
ursprung, sexuella laggning eHer funktionshinder finns i lagen
(2001: 1286) om likabehandling av studenter i hOgskolan.
Forordning (2002:83).

6 § Lantbruksuniversitetet fOrvaltar universitetets fasta
egendom oeh andra tillgangar.

Lantbruksuniversitetet rar bedriva siidan tjansteexport inom
sitt verksamhetsomrMe som ar fOrenlig med universitetets
uppgifter i ovrigt oeh pa de villkor som
tjansteexportfOrordningen (1992: 192) foreskriver. Forordning
(1994:1109).

7 § Lantbruksuniversitetet far ta ut avgift fOr djursjukvard,
uppdragsforskning, provning av vaxtsorters odlings- oeh
bruksvarde samt fOr verksamhet i ovrigt som ar forenlig med
universitetets uppgifter.

Utbildningen vid Lantbruksuniversitetet skall vara avgiftsfri
for studentema. Forordning (1995: 1010).

8 § Lantbruksuniversitetet skall ansvara for att studentema
har till gang till halsovard, sarskilt forebyggande halsovard
som har till andamal att framja studentemas fysiska oeh
psykiska halsa. Forordning (1997 :39).

8 a § Lantbruksuniversitetet skall ansvara for att studentema
ar fOrsakrade for personskada. Forsakringen skall avse sMan
skada som har uppkommit till foljd av olyeksfall eller



framkallats av sadan smitta som avses i 5 § forordningen
(1977:284) om arbetsskadefdrsakring och statligt personskade-
skydd, am skadan har intraffat i samband med utbildning i
Sverige. Forsakringen skall inte ge ratt till ersattning i den
man studentema har ratt till ersattning med stOd av
fdrfattning eller kollektivavtal.

Forsiliingen skall tecknas genom att Centrala
studiestodsnamnden fOrLantbruksuniversitetet traffar en
overenskommelse med Kammarkollegiet. Overenskommelsen och
andringar i denna skall traffas med fdrbehall for regeringens
godkannande. Forordning (2000:263).

8 b § Lantbruksuniversitetet tar genom overenskommelse med
Kammarkollegiet teckna forsiliing fOrpersonskada som drab bar
universitetets studenter i samband med hOgskoleutbildning
utanfor Sverige. Forsakringen tar dock bara avse studier som
bedrivs vid utlandsk hogskola enligt avtal mellan berorda
larosaten. Forsakringen skall avse sMan sorts skada som avses
i 8 a §. Forordning (2000:263).

9 § Lantbruksuniversitetet skall ansvara for officiell
statistik enligt fdrordningen (2001: 100) om den officiella
statistiken. Forordning (2001: 109).

10 § Lantbruksuniversitetd ar skyldigt att lata en
demokratiskt uppbyggd forening for studenter vid universitetet
anvanda undervisningslokalema vid en sammankomst som
foreningen anordnar for sina medlemmar, om sammankomsten halls
fOr upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller
fOr framfOrande av konstnarligt verk. Den som av fdreningen har
bjudits in for att medverka vid sammankomsten tar inte vagras
tilltrade till moteslokalema.

Vad som sags i forsta stycket skall inte galla om det ar
antagligt att det vid sammankomsten kommer att uppsta nagon
allvarlig ordningsstoming eller intraffa nagonting som strider
mot lag. Forsta stycket galler inte heller am fdreningens
anvandning av lokalema ar ofOrenlig med universitetsverk-
samhetens behoriga gang eller med universitetets f6rpliktelser
mot tredje man. Forordning (1998: 1020).

11 § Lantbruksuniversitetet skall ge de stud enter sam del tar i
eller har avslutat en kurs en mojlighet att framfdra sina
erfarenheter av och synpunkter pa kursen genom en kursvardering
sam anordnas av universitetet.

Lantbruksuniversitetet skall sammanstalla kursvarderingama
samt informera om resultaten och eventuella beslut am atgarder
som fdranleds av kursvarderingama. Resultaten skall hallas



tillgangliga for studenterna. Forordning (2000:652).

12 § Lantbruksuniversitetet skall utreda misstankar om
oredlighet i forskning eller annat utveeklingsarbete vid
Lantbruksuniversitetet, som universitetet genom en anmalan
eller pa nagot annat sart rar kannedom om.
Forordning (2006: 1405).

Styrelsens sammansattning m. m.

2 kap. Styrelse oeh rektor

1 § Styrelsen fOr Lantbruksuniversitetet skall besta av
ordforanden oeh hOgst fjorton andra ledamoter. Rektor skall
inga i styrelsen.

Styrelsen skall utse vice ordforande inom sig.
Forordning (2007:631).

2 § Andra styrelseledamoter an rektor skall utses for en
bestamd tid, hogst tre ar. Utses rektor till ordforande skall
aven han eller hon utses for cn bestamd tid, hogst tre ar.
Forordning (2007:631).

2 a § Urarna oeh ovriga forskare har rart att vara
representerade med tre ledamoter i styrelsen. Foretradare for
larare oeh ovriga forskare skall utses genom val inom
Lantbruksuniversitetet. Universitetet rar meddela narmare
fOreskrifter om valforfarandet.

Studenterna har ratt att vara representerade med tre ledamoter
i styrelsen. Foretradare for studenterna skall utses i den
ordning som foreskrivs i 1 kap. 4 §.

Ovriga ledamoter inklusive ordforanden skall utses av
regeringen efter fOrslag fran universitetet. Forslaget skall
fOregas av ett samrad inom eller utom universitetet och avse
personer med kompetens oeh erfarenhet fran verksamhet av
betydelse fOruniversitetets utbildnings-, forsknings- oeh
samverkansuppdrag.

De foretradare fOr de ansHillda som enligt 2 kap. 4 § andra
styeket hogskolelagen (1992: 1434) har narvaro- oeh yttranderatt
vid styrelsens sammantraden utses enligt bestammelsema i
personalforetradarforordningen (1987: 1101).
Forordning (2007:631).

Styrelsens uppgifter

3 § Styrelsen for Lantbruksuniversitetet beslutar



I. i viktigare fhigor om verksamhetens overgripande inriktning
och om universitetets organisation,

2. om arsredovisningar, delarsrapporter, budgetunderlag och
viktigare framstallningar i ovrigt,

3. om atglirder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberattelser och revisionsrapporter,

4. i viktigare fragor om den intema resursfordelningen och
uppfoljningen av den,

5. om viktigare fOreskrifter,

6. om den antagningsordning som nlimns i 6 kap. 3 § andra
stycket hogskolefOrordningen (1993: 100),

7. om den anstallningsordning som nlirnns i 4 kap. 14 §
hogskoleforordningen, och

8. i ovriga fragor som ar av principiell vikt eller som enligt
andra bestammelser i denna forordning skall beslutas av
styreisen. Forordning (2006: 1405).

3 a § Lantbruksuniversitetet skall tilHimpa
intemrevisionsforordningen (2006: 1228).

Det som anges i 5 och 9-11 §§ intemrevisionsforordningen om
chefen fOrmyndigheten och styreisen, skall galla styrelsen for
Lantbruksuniversitetet. Forordning (2006: 1246).

4 § Har upphavts genom forordning (1994: II 09).

5 § Andra fragor an de som avses i 3 och 3 a §§ avgors av
rektor. Forordning (2006: 1246).

Styrelsearendenas handlaggning

6 § Styrelsen lir beslutfor nar fler an hliiften av ledamotema,
bland dem ordforanden och rektor, ar narvarande.

6 a § Styrelsen tar uppdra at ordfOranden att efter samnld med
rektor fatta beslut am deiarsrapport. Forordning (2002:691).

7 § Om ctt styrelsearende ar sa bradskande att styrelsen inte
hinner sammantrada for att behandla det, rar arendet avgoras
genom meddelanden mellan ordfOranden och rektor samt minst sa
manga ledamoter som behovs for beslutforhet. Om detta
forfarande inte lir lampligt, rar ordforanden efter samnid med



rektor sjalv avgora arendet.

Beslut som fattats enligt forsta stycket skall anmalas vid
nasta sammantrade med styrelsen. Forordning (1998:21).

8 § A.renden avgors efter fOredragning.

Rektorm. m.

9 § Rektor anstalls genom beslut av regeringen for hogst sex
ar efter forslag av styrelsen. Anstallningen tar fomyas, dock
hogst tva ganger om vardera hogst tre AT.

10 § Prorektor liTrektors stallforetradare.

Innan styrelsen avger sitt fOrslag, skall den hora larama,
ovriga ansmllda och studentema pa det satt styrelsen har
bestamt.

I sitt arbete med att fOresla rektor skall styrelsen sa langt
mojligt ta fram saval kvinnliga som manliga kandidater.
Styrelsen skall for regeringen redovisa hur
jamstalldhetsaspektcn har beaktats. Forordning (2002:691).

Prorektor utses av styrelsen fOrhogst sex ar. Innan styrelsen
utser prorektor, skall den hora larama, ovriga anstallda och
studentema pa det satt styrelsen har bestamt. I sitt arbete
med att utse prorektor skall styrelsen sa langt mojligt ta fram
saval kvinnliga som manliga kandidater. Forordning (2002:691).

11 § Har upphavts genom forordning (1998:21).

12 § Behorig att vara rektor eller prorektor ar den som
uppfyller behorighetskraven for anstallning som professor,
statsagronom, statshortonom, statsveterinar eller lektor.

NliTrektor anstalls och prorektor utses, skall aven
administrativ skicklighet beaktas. Forordning (1998 :21).

13 § Har upphavts genom fOrordning (1998: 1020).

14 § Har upphavts genom forordning (2004:723).

15 § Rektor far delegera sina uppgifter, om inte annat ar
sarskilt foreskrivet. Forordning (1998: 1020).

3 kap. Universitetets ovriga organ

Fakultetsnamnder och sliTskilda organ for utbildning pa
grundniva och avancerad niva



1 § Vid Lantbruksuniversitetet bedrivs forskning, utbildning pa
forskamiva, avancerad niva och grundniva inom jord- och
tradgardsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion,
naturvard, skogsbruk och vedravarans foradling, vattenbruk samt
veterinarmedicin och husdjursskotsel.

Styrelsen skall besluta vilka fakultetsnamnder som skall finnas
samt vilket ansvarsomrade och vilken storlek som vatje namnd
skall ha. Forordning (2006: 1405).

2 § Fakultetsnamndens ledamoter, utom representantema for
studentema, skall utses genom val. Rostberattigade vid val av
ledamoter ar de vars arbete till minst 40 procent utfors inom
fakultetsnamndens ansvarsomrade och som ar anstallda

I. som professor,

2. som annan larare eller forskare, om Uiraren eller forskaren
har en tillsvidareanstallning tor vilken det kravs
doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens,

3. som forskarassistent,

4. som statsagronom, statshortonom, statsveterinar eller
chefsveterinar,

5. vid forskningsrad, om ansUillningen motsvarar nagon
anst1lllning under 1-4 och anstallningen ar knuten till
Lantbruksuniversitet.

Anstallningen skaU avse arbete pa minst halvtid och galla
tills vidare eller for en viss tid, som inte ar kortare an tva
ar.

Val av ledamoter skall fOrrattas med slutna sedlar. Om rostema
faller Iika vid ett val, skall lotten falla utslaget. Styrelsen
meddelar ytterligare tOreskrifter om hur ledamotema skall
utses. Forordning (2002:691).

3 § Flertalet av fakultetsnamndens ledamoter skall vara
personer som avses i 2 § forsta stycket eller andra
vetenskapligt kompetenta personer. Studentema har ratt att
vara representerade i namnden med minst tre ledamoter.

En av ledamotema i namnden skall vara namndens ordfOrande och
en skall vara dess vice ordforande. Ordforanden och vice
ordforanden skall utses av rektor pa forslag av dem som valjer
ledamoter i namnden. Forordning (2007:631).



4 § Om styrelsen inrattar sarskilda organ for utbildning pa
grundniva eller avancerad niva skalliedamoterna utses enligt
samma ordning som foreskrivs i 2 § for universitetets
fakultetsnamnder. Forordning (2006: 1405).

Bibliotek

5 § Bestammelser om hogskolebibliotek finns i bibliotekslagen
(1996:1596).

Vid Lantbruksuniversitetet skall det finnas ett vetenskapligt
bibliotek som ar gemensamt fOr universitetet och Statens
veterinarmedicinska anstalt.

Biblioteket skall avgiftsfritt stalla litteratur ur de egna
samlingarna till andra hogskolebiblioteks forfogande.
F6rordning (1998: 1020).

Ovriga organ

Personalansvarsnamnden

6 § Personalansvarsnamnden bestar - fOrutom av rektor och
fOretradare for de ansUillda - av ytterligare hOgst tre
ledamoter som styrelsen utser. Rektor ar namndens ordfOrande.

Foretradarna fOr de anstallda utses enligt foreskrifterna i
personalforetradarforordningen (1987: 110 1).
F6rordning (2007:631).

7 § har upphavts genom fOrordning (1998: 1020).

8 § I ovrigt far Lantbruksuniversitetet inratta de organ som
behovs for sarskilda uppgifter inom universitetet.

Studenterna vid Lantbruksuniversitetet har ratt att vara
representerade i alia beslutande och beredande organ inom
universitetet vars verksamhet har betydelse fOrutbildningen
och studenternas situation. Om beslut inte skall fattas eller
beredning genomforas av ett organ utan av en enda person skall
information lamnas till och samrad ske med studentrepresentant
i god tid fOre beslut respektive slutfOrande av beredningen.
F6rordning (2000:652).

Handlaggningen av arenden

9 § I fraga om handlaggningen av arenden i fakultetsnamnder,
sarskilda organ fOr utbildning pa grundniva eller avancerad
niva och de 6vriga organ som Lantbruksuniversitetet inrattar
med stOd av 8 §, tillampas bestammelserna i 2 kap. 6-8 §§.



For personalansvarsnamnden tillampas bestammelsema i 2 kap. 6
oeh 8 §§.

Om inte annat ar sarskilt foreskrivet, rar de organ som avses i
fdrsta styeket delegera sina uppgifter. Forordning (2006: 1405).

4 kap. Anstiillningar vid Lantbruksuniversitetet

1 § For anstiillningar som liirare, doktorand, assistent oeh
amanuens vid Lantbruksuniversitetet galler, utover vad som
tOreskrivs i detta kapitel, aven 4 oeh 5 kap.
hogskoleforordningen (1993: 100).

Beslut om anstallningar rar fattas i den utstraekning det tinns
medel. Forordning (1998:1020).

2 § Vid Lantbruksuniversitetet tar det i den utstraekning det
finns medel finnas anstallningar som statsagronom,
statshortonom oeh statsveterinar.

Den som har en sadan anstiil1ning

I. skall iigna sig at forskning, f6rsoksverksamhet oeh
administrativt arbete samt folja utveeklingen inom det egna
amnesomradet,

2. skal1 efter styrelsens narmare bestammande ansvara fOratt
forskningen el1er f6rsoksverksamheten inom ett eller flera
omraden samordnas,

3. ar skyldig att undervisa inom sitt amnesomrade i den
omfattning styrelsen besHimmer, oeh

4. ar skyldig att vara fakultetsopponent vid universitetet.
Forordning (1998: 1020).

3 § Behorig art ha sadan anstal1ning som avses i 2 § ar den som
har den vetenskapliga skieklighet oeh de kunskaper oeh
erfarenheter i ovrigt som behovs for anstiil1ningen. Forordning
(1998: 1020).

4 § Som bedomningsgrund vid beslut om sadana anstallningar som
avses i 2 § galler graden av slidan vetenskaplig skieklighet som
ar av betydelse med hiinsyn till anstallningens amnesinnehal1
oeh slag i ovrigt.

Sarskild vikt skall rastas dels vid vetenskaplig skieklighet
som har visats genom egen forskning oeh forsoksverksamhet samt
genom planering oeh ledning av forskning oeh f6rsoksverksamhet,



dels vid skieklighet visad genom sjalvstandigt arbete inom
anstiillningens arnnesomn'lde.

Vikt skall aven rastas vid fOrmaga att informera om forskning
oeh utveeklingsarbete.

Vid beslut om anstallning galler aven 4 kap. 15 § andra styeket
oeh 16 § hogskoleforordningen (1993: 100). Forordning
(1998: 1020).

5 § Beslut om anstallningar som avses i 2 § fattas av rektor
efter fOrslag av den fakultetsnamnd till vars ansvarsomrAde
anstallningen hor.

Rektor far inte delegera beslut om sadan anstaIlning eller
beslut om att en sadan anstallning skall upphOra. Forordning
(1998:1020).

6 § har upphavts genom forordning (1994: 1109).

7 § Hos Lantbruksuniversitetet tar i ovrigt finnas personal om
det behovs oeh det fmns medel. Forordning (1998:1020).

7 a § Den som har en annan tillsvidareanstallning for vilken
det kravs doktorsexamen eller motsvarande kompetens an
anstallning som lektor skall efter ansokan befordras till
professor, om han eller hon har behorighet fOr en sadan
ansHillning. Vid en sadan befordran skall bestammelserna i 4
kap. hogskolefOrordningen (1993:100) om befordran av lektor
till professor tillampas.

Beslut om en sAdan befordran som avses i fOrsta styeket fattas
av rektor, som oeksa bestammer amnesomradet for anstallningen
som professor. Om rektor finner att sokanden inte uppfyller
kraven fOrbefordran skall ansokan om befordran avslas genom
ett sarskilt beslut.

Rektor far inte delegera beslut som avses i fOrsta oeh andra
styekena. Forordning (1998: 1020).

8 § Vid beslut om anstallning som ehefsveterinar skall som
bedomningsgrund galla inom veterinarmedicinsk verksamhet visad
duglighet samt de fOrutsattningar fOrsadan anstiillning som i
ovrigt har visats i vetenskapligt, kliniskt, administrativt
eller annat avseende. Sarskild hansyn skall tas ti1llamplighet
att leda verksamhet inom djursjukvard. Forordning (1998: 1020).

9 § I fraga om den som ar anstalld som ehefsveterinar,
statsagronom, statshortonom eller statsveterinar provas fragor
som avses i 34 § lagen (1994:260) om offentlig anstallning av



Statens ansvarsnamnd. Forordning (1998: 1020).

5 kap. Utbildning pa grundniva, avaneerad niva oeh forskamiva

1 § loom en utbildning pa grundniva, avaneerad niva eller
forskamiva rar vid Lantbruksuniversitetet avHiggas endast de
exam ina som anges i bilagan till denna forordning. I bilagan
anges oeksa pa vilken niva en viss exam en skall avlaggas oeh
vilka krav som skall uppfyllas fOr en viss examen
(examensbeskrivning). Bilagan innehaller aven bestammelser om
examensbenamning oeh om oversattning av examensbenamningen.
Forordning (2006: 1405).

2 § IUpphor att galla U:2010-01-01l
For utbildningen pa grundniva eller avaneerad niva vid
Lantbruksuniversitctet galler i ovrigt 6 kap. 1-3, 6-9, 10 §
f6rsta, tredje oeh fjarde styekena, 11-24 §§, samt 7 kap. 1-8,
12-28 oeh 30-33 §§ hOgskolefOrordningen (1993:100).
Forordning (2007:631).

2 § !Trader i kraft 1:2010-01-011
For utbildningen pa grundniva eller avaneerad niva vid
Lantbruksuniversitetet galler i ovrigt 6 kap. 1-3, 6-9, 10 §
f6rsta, tredje oeh fjarde styekena, 11-24 §§, samt 7 kap. 1-8,
11-28 oeh 30-33 §§ hOgskolef6rordningen (1993: 100).
Forordning (2007:719).

2 a § IUpphor att galla U:2010-01-01l
Lantbruksuniversitetet beslutar om den sarskilda
behorigheten. Forordning (1997:39).

2 a § ITrader i kraft 1:2010-01-011
De krav pa sarskild behOrighet som stalls ska anges i
omradesbehorigheter. Var oeh en av dessa omradesbehorigheter
bestAr av behorighetskurser oeh sadana meritkurser som avses i
7 kap. 18 § hOgskolefOrordningen (1993:100). Behorighetskurser
ar de kurser i ett visst amne som stalls som krav enligt 7 kap.
8 § fOrsta styeket 1 hogskolef6rordningen.

Omradesbehorigheter kan oeksa omfatta sadana krav som anges i 7
kap. 8 § f6rsta styeket 2 hOgskolef6rordningen.
Forordning (2007:719).

2 b § Hogskoleverket rar meddela foreskrifter om vilka
omradesbehorigheter som ska finnas. Forordning (2007:720).

2 e § Hogskoleverket tar meddela foreskrifter om vilken
omnldesbehOrighet som ska galla for ett utbildningsprogram som
vander sig till nyborjare oeh som leder till en sMan
yrkesexamen som anges i bilagan till denna forordning.



Forordning (2007:719).

2 d § !Trader i kraft 1:2010-01-011
Lantbruksuniversitetet far, i den man krav pa sarskiid
behorighet stalls, bestamma vilka omradesbehorigheter som ska
galla fOrandra utbildningar an de som avses i 2 e §.
Forordning (2007 :719).

2 e § Andra sarskilda prov an hogskoleprovet tar anvandas som
urvalsgrund endast i fraga om utbildningar som forbereder fOr
yrkesomniden som staller krav pa vissa personliga egenskaper
eller sarskiid kompetens.

Lantbruksuniversitetet beslutar om tillstand att anvanda proven
oeh om de villkor som skall galla for anvandningen.
Universitetet kan besluta om undantag fran 7 kap. 13 § fOrsta
styeket hogskoleforordningen (1993:100). Forordning (2007:720).

3 § For den utbildning pa forskamiva som anordnas av
Lantbruksuniversitetet galler i ovrigt bestammeisema i 6 kap.
28-49 §§ samt 7 kap. 34-42 §§ hogskoIefdrordningen (1993: 100).
Forordning (2006: 1405).

4 § Disciplinara atgarder mot studenter vid
Lantbruksuniversitetet far vidtas enligt bestammeisemail 0
kap. hogskoleforordningen (1993: 100). Forordning (1998: 1020).

6 kap. Overklagande

1 § Till Overklagandenarnnden fdr hogskolan far fdljande beslut
av Lantbruksuniversitetet overklagas:

1. beslut om anstallning, med undantag fdr anstallning som
doktorand eller som professor vid befordran av tidigare
anstalld lektor eller lektor vid befordran av adjunkt eller av
annan som haft tillsvidareanstallning for vilken det kravs
doktorsexamen eller motsvarande kompetens, oeh for anstallning
enligt 4 kap. 30 § 5 tredje meningen hogskolefdrordningen
(1993: 100) som Iektor eller adjunkt,

2. beslut om att avsla en ansokan fran en lektor eller annan
som har tillsvidareanstlillning, fOrvilken det kravs
doktorsexamen eller motsvarandc kompetens, om befordran till
professor,

4. beslut om att avsIa en ansokan enligt 4 kap. 13 § fdrsta

3. beslut om att avsla en begaran fran nagon som erbjudits en
tillsvidareanstallning som Iektor att i stallet
tillsvidareansUillas som professor,



stycket hogskolefOrordningen (1993: 100) fran en adjunkt om
befordran tilllektor,

5. beslut enligt 4 kap. 28 § fjarde stycket
hogskolefOrordningen (1993:100) om att avsla en begaran om
anstallning tills vidare av en lektor eller en adjunkt,

6. beslut om att sokanden inte uppfyller kraven pa behorighet
for att bli antagen till en utbildning pa grundniva eller
avancerad niva och beslut om att inte gora undantag fran
behOrighetsvillkoren i fall som avses i 7 kap. 3 § andra
meningen eller 28 § andra stycket hogskoleforordningen
(1993:100),

7. beslut om tillgodoraknande av utbildning eller
yrkesverksamhe4

8. avslag pa en students begaran om befrielse fran ett
obligatoriskt utbildningsmoment,

9. beslut om att dra in ratten till handledning och andra
resurser fOr en doktorands utbildning och beslut att en
doktorand inte skall Ia tillbaka resurserna,

10. avslag pa en students begaran om att Ia examensbevis eller
kursbevis, och

11. beslut om att inte bevilja den som ar antagen till en
utbildning pa grundniva eller avancerad niva anstand med att
paborja studierna eller att fa fortsatta sina studier efter ett
studieuppehall.

Om nagon som sokt en anstallning som lektor med stOd av f6rsta
stycket 1 overklagar ett beslut av Lantbruksuniversitetet att
anstall a nagon annan och Overklagandenamnden bifaller
overklagandet, skall det ske pa sa satt att den klagande
anstalls som professor, om det yrkas i overklagandet. Detta
galler dock bara om den klagande har behorighet for en sadan
anstallning och har begart provning av detta enligt 4 kap. 23 §
hogskolef6rordningen (1993: 100).

Ett overklagande enligt f6rsta stycket 3 skall inte provas om
Overklagandenamnden beslutar att nagon annan skall ges
anstallningen pa grund av ett overklagande enligt f6rsta
stycket 1. Forordning (2006: 1405).

2 § Att beslut av disciplinnarnnden om avstangning och Yarning
far overklagas hos allman forvaltningsdomstol foljer av 22 a §
forvaltningslagen (1986:223).



Ancira beslut av disciplinnamnden tar inte overklagas.
Forordning (2002:83).

2 a § Beslut av Lantbruksuniversitetet i annat fall an som
namns i detta kapitel f'ar overklagas endast om det ar medgivet
i annan fOrfattning an fOrvaltningslagen (1986:223).
Forordning (2002:83). ..
3 § Beslut av Overklagandenamnden far inte overklagas.
Forordning (2002:83).

Ikrafttradande- och overgangsbestammelser

1993:221

I. Denna forordning trader i kraft den 1juli 1993, om inte
annat foreskrivs i andra stycket.

3. Om det i en lag eller i en fdrfattning sam har beslutats av
regeringen h1invisas till en ilireskrift som har ersatts genom en
fdreskrift i denna forordning, tillampas i stallet den nya
fOreskriften.

4. Arenden vid Lantbruksuniversitetet som inte har avgjorts vid
utgangen av juni 1993 skall handlaggas enligt foreskrifterna i
denna forordning, om inte annat ar sarskilt foreskrivet. Vid
behov skall styrelsen meddela narmare foreskrifter om
handlaggningen av sadana arenden.

8. De som har paborjat utbildning pa linjer fOre den 1juli
1993 skall ges mojlighet att slutfora utbildningen enligt aldre
foreskrifter. Mojligheten kvarstar dock langst till och med den
30 september 2000. Forordning (1999:990).

9. De som har paborjat utbildning fore den 1juli 1993 har,
aven i de fall det inte ar fraga om utbildning pa linjer, ratt
att fa examen enligt aldre fdreskrifter till och med den 30
september 2000. Forordning (1999:990).

10. Den sam har antagits till en utbildning fore den 1juli
1993 och fatt anstand till tid darefter skall anses vara
antagen till motsvarande utbildning enligt de nya
bestammelserna.

13. Aldre foreskrifter galler fortfarande i fraga om
overklagande av beslut eller forslag som har meddelats eller
Himnats fore den 1juli 1993. Detta galler inte beslut eller
fdrslag som har meddelats eller lamnats enligt de nya
bestammelserna.



1995:226

Denna forordning trader i kraft den 1 april 1995. Bes1ut som
har meddelats fore ikrafttradandet averklagas enligt aldre
besUimmelser.

1997:39

1. Denna forordning trader i kraft den 1 mars 1997.

3. Sokande som uppfyller kraven pel allman behOrighet enligt
foreskrifter som gall de fore den 1juli 1993 skall intill
utgi'mgen av ar 1999 anses ha grundlaggande behOrighet.

4. Den som har fullfoljt ett nationellt eller ett speeial-
utformat program i gymnasieskolan oeh som i sitt avgangsbetyg
eller slutbetyg helt eller delvis har betyg enligt de
bestammelser som gall de fore den 1juli 1994 skall anses ha
grundHiggande behorighet. Detsamma galler den som har fullfoljt
motsvarande utbildning oeh har motsvarande betyg fran gymnasial
vuxenutbildning. Det galler oeksa den som har avgangsbetyg fran
fyra-, tre- eller tvaarig Iinje i gymnasieskolan oeh den som
har motsvarande betyg fran statlig eller kommunal vuxenutbild-
ning under forutsattning att den sakande uppfyIler kraven pel
allman behorighet enligt foreskrifter som g~illde fore den 1
juli 1993. Detsamma galler slutligen den som fOre den 1juli
1998 har :fatt ett intyg fran en folkhogskola om allman
behorighet for hogskolestudier.

1998:1020

Denna forordning trader i kraft, i fniga om 1 kap. 4 a, 5 a oeh
10 §§ den 1 september 1998, i fraga om 6 kap. 3 oeh 4 §§ den 1
oktober 1998, oeh i ovrigt den 1januari 1999. Har ett beslut
att inte gara undantag fran behorighetsvillkoren for antagning
till grundlaggande hogskoleutbildning meddelats fOre den 1
november 1998 galler 6 kap. 2 § i sin lydelse fore detta datum
i fraga om ratten att overklaga. Farordning (1998: 1274).

1998: 1273

Denna forordning trader i kraft den 1 november 1998. Har ett
beslut meddelats fore ikrafttradandet galler aldre bestammelser
i fraga om ratten att overklaga.

1999:990

I. Denna forordning trader ikraft den 1januari 2000.

2. Aldre foreskrifter galler fortfarande for overklagande av



beslut som har meddelats fOre ikrafttradandet.

3. Den som fore den 1januari 2000 har fullgjort vad som kravs
fOr att fa en generell h6gskoleexamen med hippologisk
inriktning uppnar hippolagexamen.

2001:587

1. Denna forordning trader i kraft den 1 augusti 2001.

2. Den sam fore den 31 december 2000 har pab6rjat utbildning
till hortonom har ratt att fa examen enligt aldre bestammelser
till och med den 30 september 2008.

3. Den sam fore den 31 december 2000 har pab6rjat utbildning
till landskapsingenjor har ratt att fa examen enligt aldre
bestammelser till och med den 31 januari 2005.
F6rordning (2002: 115).

1. Denna fcirordning trader i kraft den 1 april 2002.

2002:83

2. Har ctt beslut som avses i 6 kap. 2 § meddelats fore den
1 april 2002, galler aldre besHimmelser i fraga om ratten att
averklaga.

2006:1405

1. Denna forordning trader i kraft den 2 januari 2007 i fraga
om 2 kap. 3 § och i avrigt den 1januari 2007.5 kap. 2 och
3 §§ samt de nya foreskriftema i bilagan skall dock tillampas
fOrst vid antagning till utbildning som barjar efter utgangen
av juni 2007 eHer vid anstlillning av doktorand darefter samt,
om annat inte framgar av 3 eller 4, i fraga om utbildning sam
bedrivs efter utgangen av juni 2007 eller exam ina som utfardas
dlirefter.

2. Aldre foreskrifter skall tilHimpas vid antagning till
utbildning som barjar fore den 1juli 2007 eHer vid
anstallning av doktorand dessforinnan samt i fraga am
utbildning sam bedrivs fore den 1juli 2007 eller examina sam
utfardas dessfdrinnan.

3. Aldre foreskrifter skall tilllimpas i fraga am kurser eller
matsvarande del av utbildning pa forskarniva som barjar fore
den 1juli 2007 och fortsatter darefter.

4. Aldre foreskrifter skall tilHimpas i fraga om examina sam
utfardas efter utgangen av juni 2007, om den utbildning sam



examensbeviset omfartar i sin helhet har slutfOrts
dessfdrinnan.

5. Den som fOre den 1juli 2007 har paborjat en utbildning till
en examen enligt de aldre fdreskriftema i bilagan och den som
dessf6rinnan har antagits till en sadan utbildning men ratt
anstand till tid darefter med art paborja utbildning, har ratt
art slutfOra sin utbildning fOr att ra en examen enligt de
aldre fdreskriftema, dock langst till och med utgangen av juni
2015.

6. En poang som fore den 1juli 2007 angetts for omfattningen
av grundlaggande hogskoleutbildning eller forskarutbildning
motsvaras av en och en halv hogskolepoang enligt de nya
foreskri ftema.

7. Omfattningen av en examen som enligt 4 och 5 rar avlaggas
efter utgangen av juni 2007 enligt de aldre fdreskriftema i
bilagan, skall anges i poang enligt de aldre tOreskriftema. I
cxamensbeviset for en exam en som avses i 5 skall ocksa anges
examens motsvarande omfattning i hogskolepoang enligt de nya
tOreskriftema.

8. Uttrycket utbildning pa forskamiva i de nya fOreskriftema
motsvarar vad som i de aldre f6reskriftema benamns
forskarutbildning.

9. Om det for en examen pa avancerad niva som utfardas enligt
de nya foreskriftema sHills krav pa tidigare utbildning eller
examen pa grundniva, skall aven den som har motsvarande
utbildning eller examen fran grundlaggande hogskoleutbildning
kunna uppfylla kraven for examen.

10. am det for tilltrade till utbildning pa avancerad niva
eller forskamiva staBs krav pa tidigare utbildning pa
grundniva eller avancerad niva med viss omfattning eller pa
exam en fran sadan utbildning, skall aven den som har en
motsvarande utbildning eller examen fran grundlaggande
hogskoleutbildning vara behorig.

11. Den som fore den I juli 2007 uppfyIJer kraven pa
grundlaggande behorighet for till trade till forskarutbildning,
skall aven darefter anses ha grundlaggande behorighet for
tilltrade till utbildning pa forskamiva, dock langst till
utgangen av ar 2015.

12. Den som har antagits till grundlaggande h5gskoleutbildning
och tart anstand med art paborja studiema till efter den 1
juli 2007 skall anses vara antagen till motsvarande utbildning
enligt de nya tOreskrifterna. Derta galler dock inte om den som



har antagits har valt att utnyttja sin ratt enligt 5.

13. Av punkten 4 i overgangsbestammelsema till lagen
(2006: 173) am andring i hogskalelagen (1992: 1434) foljer att
beslut am till stand att utHirda exam ina som regeringen eller
Hogskaleverket har fattat med stOd av aldre foreskrifter galler
fortfarande.

14. De aldre foreskriftema i 6 kap. 1 § galler fortfarande i
fraga am overklagande av beslut sam har meddelats med
tillampning av aldre foreskriftema.

Bilaga

Innehllll

2. vilka krav sam skall uppfyllas for respektive examen
(examensbeskrivning).

I denna bilaga anges

I. vilka examina sam far avlaggas pa grundniva, avancerad niva
och forskamiva vid Sveriges lantbruksuniversitet, och

Gemensamma bestammelser

bversattning

Examensbenarnning

En examensbenarnning bestar av exam en enligt vad sam anges i
denna bilaga ach i forekammande fall ett fOr- eller efterled
eller blida, sam anger examens inriktning.
Lantbruksuniversitetet bestammer vilka for- eller efterled sam
skall anvandas. For vissa examina skall, enligt vad sam framgar
av examensbeskrivningama, Lantbruksuniversitetet bestamma en
inriktning.

En oversattning av examensbenarnningen skall aterspegla examens
amfattning och i fOrekommande fall inriktning samt pa vilken
niva examen avHiggs.

Hogskaleverket far meddela fOreskrifter am oversattningen av
examen till engelska. Lantbruksuniversitetet beslutar om
oversattningen av exam en i examensbeviset till andra spnik an
engelska, efter samrad med Hogskoleverket i fraga am den
rattsliga status sam en oversattning av examen kan ha i andra
lander.



Lantbruksuniversitetet beslutar om oversattning av de for- oeh
efterled som Lantbruksuniversitetet anvander.
Lantbruksuniversitetet skall till Hogskoleverket anmala de for-
oeh efterled pa svenska som Lantbruksuniversitetet bestamt
skall anvandas till varje examen samt Dversattningen av dem
till engelska.

Lantbruksuniversitetet tar oeksa till Hogskoleverket anmala
oversattningen av examensbenamningar till andra sprak an
engelska.

Forteckning over examina

Examina pa grundniva

Generella examina

Hogskoleexamen

Kandidatexamen

Yrkesexamina

Djursjukvardarexamen

Hippologexamen

Landskapsingenj orsexatnen

Lantmastarexamen

Skogsmastarexamen

Skogsteknikerexamen

Tradgardsingenjorsexamen

Examina pa avaneerad niva

Generella exam ina

Magisterexamen

Masterexamen

Yrkesexamina

Agronomexamen

Hortonomexamen



Jiigmastarexamen

Landskapsarkitektexamen

Veterinarexamen

Examina pa forskamiva

Lieentiatexamen

Doktorsexamen

Examensbeskrivningar

EXAM INA pA GRUNDNIV A

GENERELLA EXAMINA

Omfattning

Hogskoleexamen

Hogskoleexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 hogskolepoang med viss inriktning som
Lantbruksuniversitetet bestammer.

Mal

Kunskap oeh fOrstiielse

_ visa kunskap oeh fOrstaelse inom det huvudsakliga omriidet
(huvudomradet) fOrutbildningen, inbegripet kannedom om
omradets vetenskapliga grund oeh kunskap om nagra tillampliga
metoder inom omradet.

For hogskoleexamen skall studenten

Fardighet oeh formaga

For hOgskoleexamen skall studenten

_ visa fOrmaga att redogora for oeh diskutera sitt kunnande med
olika grupper, oeh

_ visa formaga att soka, samla oeh kritiskt tolka relevant
information for att formulera svar pa valdefinierade
fragestallningar inom huvudomradet for utbildningen,

_ visa sadan fardighet som fordras fdr att sjalvstandigt arb eta



med vissa uppgifter inom det omrade som utbildningen avser.

Varderingsformaga och forhallningssatt

For hogskoleexamen skall student en

- visa kunskap om och ha fOrutsattningar fOr att hantera etiska
th\gestallningar inom huvudomradet for utbildningen.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For hogskoleexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringarna ha fulIgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) inom huvudomradet for utbildningen.

Ovrigt

For hogskoleexamen med en viss inriktning skall ocksa de
preciserade kray galla som Lantbruksuniversitetet bestammer
inom ramen for kraven i denna examensbeskrivning.

Kandidatexamen

Omfattning

Kandidatexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 hogskolepoang med yiss inriktning som
Lantbruksuniyersitetet bestammer, yarav minst 90 hogskolepoang
med successiv fordjupning inom det huvudsakliga omradet
(huvudomradet) for utbildningen.

Mal

Kunskap och forstaelse

For kandidatexamen skall studenten

- visa kunskap och forstaelse inom huvudomradet for
utbildningen, inbegripet kunskap om omradets vetenskapliga
grund, kunskap om tilHimpliga metoder inom omradet, fordjupning
inom nagon del av omradet samt orientering om aktuella
forskningsfn\gor.

Fardighet och formaga

For kandidatexamen skall studenten

- visa fOrmaga att s6ka, samla, vardera och kritiskt tolka
relevant information i en problemstallning samt att kritiskt
diskutera fOreteelser, fragestallningar och situationer,



- visa formaga att sjalvsUindigt identifiera, formulera och
16sa problem samt att genomf6ra uppgifter inom givna tidsramar,

- visa fOrmaga att muntligt och skriftligt redogora fOr och
diskutera information, problem och losningar i dialog med olika
grupper,och

- visa sadan fardighet som fordras for att sjalvstandigt arbeta
inom det omrade som utbildningen avser.

Varderingsformaga och forhallningssatt

For kandidatexamen skall studenten

- visa formaga att inom huvudornradet for utbildningen gora
bedomningar med hansyn till relevanta vetenskapliga,
sarnhalleliga och etiska aspekter,

_ visa insikt om kunskapens roll i samhallet och om manniskors
ansvar for hur den anvands, och

_ visa f6rmaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att utveckla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For kandidatexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringarna ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hOgskolepoang inom huvudomradet for
utbildningen.

YRKESEXAMINA

Ovrigt

For kandidatexamen med en viss inriktning skall ocksa de
preciserade krav galla som Lantbruksuniversitetet bestammer
inom ramen for kraven idenna examensbeskrivning.

Djursjukvardarexamen

Omfattning

Djursjukvardarexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 hogskolepoang.

Mal

For djursjukvardarexamen skall studenten visa sadan kunskap och



formaga som kravs for att sjalvstandigt arbeta som
djursjukvardare.

Kunskap och forstaelse

For djursjukvardarexamen skall studenten

- visa kannedom om omradets vetenskapliga grund, aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete samt om sambandet mellan
vetenskap och beprovad erfarenhet och dess betydelse for
yrkesut6vningen,

- visa kunskap om nagra relevanta metoder inom omradet, och

- visa kunskap om relevanta fdrfattningar.

Fardighet och formaga

For djursjukvardarexamen skall studenten

- visa formaga att genomfora relevanta fdrebyggande, omvardande
och rehabiliterande atgarder inom djurens halso- och sjukvard
samt angransande omraden,

- visa formaga till lagarbete och samverkan med andra
yrkesgrupper, och

- visa fdrmaga att kritiskt granska och bedoma relevant
information samt redogora for och diskutera problem och
lOsningar i dialog med olika grupper.

Varderingsfdrmaga och forhallningssatt

For djursjukvardarexamen skall studenten

- visa fdrmaga att hantera etiska fragor om djurhallning och
djurens hal so- och sjukvard,

- visa formaga till ett professionellt forhallningssatt
gentemot djur och djuragare, och

- visa formaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlopande utveckla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For djursjukvardarexamen skall student en inom ramen for
kursfordringarna ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete ).



Ovrigt

For djursjukvardarexamen skall oeksa de preeiserade krav galla
som Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen for kraven i
denna examensbeskrivning.

Hippologexamen

Omfattning

Hippologexamen uppmls efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 hogskolepoang.

Mal

For hippologexamen skall studenten visa sadan kunskap oeh
formaga som kravs for att sjalvstandigt arbeta som hippolog.

Kunskap oeh fdrstaelse

For hippologexamen skall studenten

_ visa forstaelse fOr samspelet mellan hast oeh manniska samt
hastens roll i samhallet.

_ visa kannedom om omradets vetenskapliga grund oeh aktuellt
forsknings- oeh utveeklingsarbete,

_ visa kunskap om nagra relevanta metoder inom omradet, oeh

For hippologexamen skall studenten

Fardighet oeh fdrmaga

_visa fdrmaga att handha hastar pa ett korrekt satt med
beaktande av hastens oeh manniskans valbefinnande oeh
utveekling samt djurskydds- oeh sakerhetsmassiga aspekter,

_ visa formaga att kritiskt granska oeh bedoma relevant
information samt redogora for oeh diskutera problem oeh
losningar i dialog med olika grupper, oeh

_ visa sadan rardighet oeh formaga som kravs fdr att arbeta med
oeh ansvara fdr verksamheter inom hastnaringen oeh angransande
omraden.

For hippologexamen skall studenten

Varderingsformaga oeh fdrhallningssatt



- visa formaga att hantera etiska fragor om hasthaIIning,
hastsport och foretagande,

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan i
grupper med olika sammansattning, och

- visa formaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlopande utveckla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For hippologexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete ).

Ovrigt

For hippologexamen skall ocksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet besUimmer inom ramen for kraven i denna
examensbeskrivning.

Landskapsingenjorsexamen

Omfattning

Landskapsingenjorsexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 hOgskolepoang.

Mal

For landskapsingenjorsexamen skall studenten visa sadan kunskap
och f6rmaga som kravs for att sjalvstandigt arbeta som
Iandskapsingenj or.

Kunskap och fOrstaelse

For landskapsingenjorsexamen skall studenten

- visa kunskap om omradets vetenskapliga grund och kannedom om
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa kunskap om relevanta metoder inom omrAdet, och

- visa fOrstaelse for interaktionen mellan material,
projektering och anlaggning.

Fardighet och formaga

For landskapsingenjorsexamen skall studenten



_ visa fOnnaga art inom givna ramar och med adekvata metoder
sjalvstandigt identifiera, analysera och losa problem som ror
projektering, anlaggande och fOrvaltning av tatortens utemiljo
och det tatortsnara landskapet samt utvardera losningar,

_ visa fdnnaga art kritiskt granska, bedoma och anvanda
relevant infonnation fOr art hantera situationer, fOreteelser
och fragestallningar inom omradet, och

VarderingsfOnnaga och fOrhallningssart

_ visa fOnnaga art muntligt och skriftligt redogora fOr och
diskutera infonnation, problem och losningar i dialog med olika
grupper.

For landskapsingenjorsexamen skall studenten

_ visa fOnnaga art gora bedomningar av manniskans fOrhallande
till och nyttjande av tatortens utemiljo och det tatortsnara
landskapet med hansyn till relevanta vetenskapliga,
samhalleliga, ekonomiska, miljomassiga och etiska aspekter samt
kunna gora avvagningar mellan olika aspekter,

_ visa fdnnAga till lagarbete och samverkan i grupper med olika
sammansattning, och

For landskapsingenjorsexamen skall studenten inom ramen fdr
kursfordringama ha fullgjort ert sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hogskolepoang.

_ visa fdnnaga art identifiera sirt behov av ytterligare
kunskap och art fortlopande utveckla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For landskapsingenjorsexamen skall ocksa de preciserade krav
galla som Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen fOr
kraven i denna examensbeskrivning.

Ovrigt

Lantmastarexamen uppnas efter art student en fullgjort
kursfordringar om 120 hOgskolepoang.

Lantmastarexamen

Omfattning



For lantmastarexamen skall studenten visa sadan kunskap och
fdrmaga som kravs fdr att sjalvstandigt arb eta som lantmastare.

Kunskap och fdrstaelse

For lantmastarexamen skall studenten

- visa kannedom om omradets vetenskapliga grund och aktuellt
forsknings- och utvecklingsarbete,

- visa kunskap om nagra relevanta metoder inom omradet, och

- visa fdrstaelse fdr lantbrukets fdrutsattningar, funktion och
interaktion med miljon och samhiillet.

Fardighet och fdrmaga

For lantmastarexamen skall studenten

- visa fdrmaga att besluta om, genomfdra och utvardera
relevanta :itgarder som ror lantbrukets produktion, marknad,
miljo och naturresurshushallning,

- visa fdrmaga att kritiskt granska och bedoma relevant
information samt redogora fdr och diskutera problem och
IOsningar i dialog med olika grupper, och

- visa sadan fardighet och fdrmaga som kravs fdr att arbeta med
och ansvara for verksamheter inom lantbruket och angransande
omraden.

Varderingsfdrmaga och fdrhal1ningssatt

For lantmastarexamen skall studenten

- visa fdrmaga att hantera etiska frAgor om odling,
djurhallning och fdretagande,

- visa fdrmaga till lagarbete och samverkan i grupper med olika
sammansattning, och

- visa fdrmaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlopande utveckla sin kompetens.

Sjalvsti:indigt arbete (examensarbete)

For lantmastarexamen skall studenten inom ramen tor
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete



(examensarbete ).

Ovrigt

For lantmastarexamen skall oeksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen for kraven i denna
examensbeskrivning.

Skogsmastarexamen

Omfattning

Skogsmastarexamen uppmis efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 180 hogskolepoang.

For skogsmastarexamen skall studenten visa sadan kunskap oeh
fOrmaga som kravs fOr art sjalvstandigt arbeta som
skogsmastare.

_ visa forstaelse for skogsbrukets forutsattningar, funktion
oeh interaktion med miljon oeh samhallet.

Kunskap oeh fOrstaelse

For skogsmastarexamen skall studenten

_ visa saval bred kunskap inom omradet som fOrdjupade kunskaper
inom nagon del av omradet, inbegripet insikt i omradets
vetenskapliga grund, samt kannedom om aktuellt forsknings- oeh
utveeklingsarbete, oeh

Fardighet oeh formaga

_ visa fOrmaga att inom givna ramar oeh med adekvata metoder
sjalvstandigt identifiera, analysera oeh lOsaproblem som ror
skogsbrukets produktionsproeesser, marknad, miljo oeh social a
varden, samt utvardera losningar,

For skogsmastarexamen skall studenten

_ visa fOrmaga art kritiskt granska, bedoma oeh anvfu1da
relevant information fOr att hantera situationer, fOreteelser
oeh fragestallningar inom omradet, oeh

_ visa formaga art muntligt oeh skriftligt redogora for oeh
diskutera information, problem oeh losningar i dialog med olika
grupper.



Varderingsformaga oeh forhallningssatt

For skogsmastarexamen skall studenten

- visa fOrmaga att gora bedomningar av manniskans fOrhallande
till oeh nyttjandet av skogen for olika andamaI med hansyn till
relevanta vetenskapliga. samhalleliga. ekonomiska. miljomassiga
oeh etiska aspekter samt kunna gora avvagningar mellan olika
aspekter.

- visa formaga till lagarbete oeh samverkan i grupper med olika
sammansattning. oeh

- visa formaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att fortlOpande utveekla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For skogsmastarexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hOgskolepoang.

Ovrigt

For skogsmastarexamen skall oeksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen for kraven i denna
examensbeskrivning.

Skogsteknikerexamen

Omfattning

Skogsteknikerexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 hogskolepoang.

Mal

For skogsteknikerexamen skall studenten visa sadan kunskap oeh
formaga som kravs for att sjalvstandigt arbeta som
skogstekniker.

Kunskap oeh forstaelse

For skogsteknikerexamen skall studenten

- visa kannedom om omradets vetenskapliga grund oeh aktuellt
forsknings- oeh utveeklingsarbete,

- visa kunskap om nagra relevanta metoder inom omradet, oeh



_ visa fOrstaelse fdr skogsbrukets fOrutsattningar, funktion
och interaktion med miljon och samhallet.

Flirdighet och fdrmaga

For skogsteknikerexamen skall student en

_ visa fdrmaga art besluta om, genomfdra och utvardera
relevanta atgarder som ror skogsbrukets produktion, marknad,
miljo och sociala varden,

_ visa fOrmaga art kritiskt granska och bedoma relevant
information samt redogora fdr och diskutera problem och
losningar i dialog med olika gropper, och

_ visa sadan Hirdighet och fdrmaga som kravs fdr art arbeta med
och ansvara fdr verksamheter inom skogsbruket och angransande
omnlden.

_ visa fdrmaga art hantera etiska fragor om skogsbruk och
fdretagande,

Varderingsfdrmaga och fdrhallningssart

For skogsteknikerexamen skall studenten

_ visa fdrmaga till lagarbete och samverkan i grupper med olika
sammansattning, och

_ visa fdrmaga att identifiera sirt behov av ytterligare
kunskap och art fortlopande utveckla sin kompetens.

Ovrigt

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For skogsteknikerexamen skall studenten inom ramen fOr
kursfordringama ha fullgjort ert sjalvstandigt arbete
(examensarbete ).

For skogsteknikerexamen skall ocksa de preciserade krav galla
som Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen fdr kraven i
denna examensbeskrivning.

Tradgardsingenjorsexamen

Omfattning

Tradgardsingenjorsexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 hOgskolepoang.



Mal

For tradgardsingenjorsexamen skall studenten visa sadan kunskap
oeh fdnnaga sam kravs for att sjalvstandigt arbeta sam
tradgardsingenjor.

Kunskap oeh fOrstaelse

For tradgardsingenjorsexamen skaU student en

- visa kannedom am omradets vetenskapliga gnmd oeh aktueUt
forsknings- oeh utveeklingsarbete,

- visa kunskap om nagra relevanta metoder inam omradet, oeh

- visa forstaelse fOr tradgardsnaringens forutsattningar,
funktion oeh interaktion med miljon oeh samhallet.

Fardighet oeh fonnaga

For tradgardsingenjorsexamen skall studenten

- visa fOnnaga att besluta, genomfora oeh utvardera relevanta
atgarder som ror tradgardsnaringens produktion, marknad,
design, miljo oeh upplevelser,

- visa fonnaga att kritiskt granska oeh bedoma relevant
infonnation samt redogora for oeh diskutera problem oeh
IOsningar i dialog med olika grupper, oeh

- visa sadan fardighet oeh fonnaga som kravs for att arbeta med
oeh ansvara for verksamheter inom tradgardsnaringen oeh
angransande omradcn.

Varderingsfonnaga oeh forhaUningssatt

For tradgardsingenjorsexamen skaU studenten

- visa fonnaga att hantera etiska fragor om odling oeh
foretagande,

- visa fonnaga tilllagarbete oeh samverkan i grupper med olika
sammansattning, oeh

- visa fOnnaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att fortlopande utveekla sin kompetens.



Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For tradgardsingenjorsexamen skall studenten inom ramen fdr
kursfordringarna ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete ).

Ovrigt

For tradgardsingenjorsexamen skall oeksa de preeiserade krav
galla som Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen fdr
kraven idenna examensbeskrivning.

EXAMINA pA AVANCERAD NIVA

GENERELLA EXAMINA

Magisterexamen

Omfattning

Magisterexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 60 hogskolepoang med viss inriktning som
Lantbruksuniversitetet bestammer, varav minst 30 hogskolepoang
med fDrdjupning inom det huvudsakliga omrAdet (huvudornradet)
fOrutbildningen. Dartill stalls krav pa avlagd kandidatexamen,
konstnarlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180
hogskolepoang eller motsvarande utlandsk examen.

Undantag fn\n kravet pel en tidigare examen tar goras fdr en
student som antagits till utbildningen utan att ha haft
grundHiggande behorighet i form av en examen. Detta galler dock
inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 §
andra styeket hogskolefdrordningen (1993: 100) pa grund av att
examensbevis inte hunnit utfcirdas.

Kunskap oeh fdrstaeise

For magisterexamcn skall studenten

_ visa kunskap oeh fOrstaelse inom huvudornradet for
utbildningen, inbegripet saval overbliek over ornradet som
fordjupade kunskaper inom vissa de1ar av omradet samt insikt i
aktuellt forsknings- oeh utveeklingsarbete, oeh

_ visa fordjupad metodkunskap inom huvudornradet fOr
utbildningen.



Fardighet oeh fonmiga

For magisterexamen skall studenten

- visa fonmiga att integrera kunskap oeh att analysera, bedoma
oeh hantera komplexa foreteelser, fnigestallningar oeh
situationer aven med begransad information,

- visa formaga att sjalvstandigt identifiera oeh formulera
fragestallningar samt att planera oeh med adekvata metoder
genom fOra kvalifieerade uppgifter inom givna tidsramar,

- visa fOrmaga att muntligt oeh skriftligt klart redogora fOr
oeh diskutera sina slutsatser oeh den kunskap oeh de argument
som ligger till grund for dessa idialog med olika grupper, oeh

- visa sadan fardighet som fordras for att delta i forsknings-
oeh utveeklingsarbete eller fOratt arb eta i annan kvalifieerad
verksamhet.

Varderingsformaga oeh forhallningssatt

For magisterexamen skall studenten

- visa formaga att inom huvudomradet for utbildningen gora
bedomningar med hansyn till relevanta vetenskapIiga,
samMlleliga oeh ctiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter pa forsknings- oeh utveeklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens mojIigheter oeh begransningar,
dess roll i samhallet oeh manniskors ansvar tor hur den
anvands,oeh

- visa formaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att ta ansvar for sin kunskapsutveckling.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For magisterexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 15 hogskolepoang inom huvudomnidet for
utbildningen.

Ovrigt

For magisterexamen med en viss inriktning skall oeksa de
preeiserade krav galla som Lantbruksuniversitetet bestammer
inom ramen tOr kraven i denna examensbeskrivning.



Masterexamen

Omfattning

Masterexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 120 hogskolepoang med viss inriktning som
Lantbruksuniversitetet bestammer, varav minst 60 hogskolepoang
med fordjupning inom det huvudsakliga omnidet (huvudomradet)
for utbildningen. Dfutill sliills krav pa avlagd kandidatexamen,
konstnarlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180
hogskolepoang eller motsvarande utlandsk examen.

Undantag fran kravet pa en tidigare examen far goras for en
student som antagits till utbildningen utan att ha haft
grundHiggande behorighet i form av en examen. Detta galler dock
inte om det vid antagningen gjorts undantag enligt 7 kap. 28 §
andra stycket hogskoleforordningen (1993: 100) pa grund av att
examensbevis inte hunnit utflirdas.

Kunskap och forstae1se

Mal

Fardighet och formaga

For masterexamen skall studenten

_ visa kunskap och fOrstaelse inom huvudomradet for
utbildningen, inbegripet saval brett kunnande inom omradet som
vasentligt fordjupade kunskaper inom vissa delar av omradet
samt fOrdjupad insikt i aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete,och

_ visa fordjupad metodkunskap inom huvudomradet for
utbildningen.

_ visa fOrmaga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
och att analysera, bedoma och hantera komplexa foreteelser,
fragestallningar och situationer aven med begransad
information,

For masterexamen skall studenten

_ visa fOrmaga att kritiskt, sjalvstandigt och kreativt
identifiera och forrnulera fnigestallningar, att planera och med
adekvata metoder genom fOra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och darigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt
att utvardera detta arbete,



- visa fonnaga att i saval nationella som internationella
sammanhang muntligt oeh skriftligt klart redogora for oeh
diskutera sina slutsatser oeh den kunskap oeh de argument som
ligger till grund for dessa i dialog med olika grupper, oeh

- visa sadan fardighet som fordras for att delta i forsknings-
oeh utveeklingsarbete eller for att sjalvstandigt arbeta i
annan kvalificerad verksamhet.

Varderingsfonnaga oeh fdrhallningssatt

For masterexamen skall studenten

- visa fonnaga att inom huvudomradet for utbildningen gora
bedomningar med hansyn till reJevanta vetenskapliga,
samhalleliga oeh etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter pa forsknings- oeh utveeklingsarbete,

- visa insikt om vetenskapens mojligheter oeh begransningar,
dess roll i samhallet och manniskors ansvar for hur den
anvands, oeh

- visa fdnnaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att ta ansvar for sin kunskapsutveckling.

Sjiilvstandigt arbete (examensarbete)

For masterexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hogskolepoang inom huvudomriidet for
utbildningen. Det sjiilvstandiga arbetet rar omfatta mindre an
30 hogskolepoang, dock minst 15 hogskolepoiing, om studenten
redan har fullgjort ett sjiilvstandigt arbete pa avancerad niva
om minst 15 hOgskolepoang inom huvudomradet for utbildningen
eHer motsvarande fran utliindsk utbildning.

Ovrigt

For masterexamen med en viss inriktning skall oeksa de
preciserade krav galla som Lantbruksuniversitetet bestiimmer
inom ramen for kraven i denna examensbeskrivning.

YRKESEXAMINA

Agronomexamen

Omfattning

Agronomexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 270 hogskolepoiing.



Mal

For agronomexamen skall studenten visa sadan kunskap och
fOrmaga som kravs for att sjalvstandigt arbeta som agronom.

Kunskap och fOrstaelse

For agronomexamen skall studenten

_ visa saval bred kunskap inom omradet som vasentligt
fordjupade kunskaper inom vissa delar av omradet, inbegripet
insikt i omradets mangvetenskapliga grund samt insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

_ visa fordjupad kunskap om lantbrukssektoms forutsattningar,
funktion och interaktion med miljon och samhallet, saval
nationellt som intemationellt.

Fardighet och fOrmaga

For agronomexamen skall studenten

_ visa fOrmaga att sjalvstandigt identifiera och formulera
kvalificerade problem relaterade tilliantbrukssektoms
komplexa system av resurser och vardeskapande processer, samt
att med adekvata metoder och inom givna ramar analysera,
genom fOra och kritiskt utvardera olika losningar,

_ visa formaga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
tHin relevanta omraden samt analysera, bedoma och hantera
komplexa foreteelser, fnigestallningar och situationer,
sarskilt angaende lantbrukssektoms hallbara utveckling,

_ visa fOrmaga att, i saval nationella som intemationella
sammanhang, muntligt och skriftligt, klart redogora for och
diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som
ligger till grund fOr dessa, i dialog med olika grupper, och

_ visa sadan fardighet som kriivs for att delta i forsknings-
och utvecklingsarbete eller sjiilvstiindigt arbeta med andra
kvalificerade uppgifter inom lantbrukssektom och angriinsande
omraden och diirmed bidra till utveckling av yrket och
verksamheten.

_ visa formaga att med helhetssyn gora bedomningar av

Varderingsfdrmaga och fdrhallningssatt

For agronomexamen skall studenten



lantbrukssektorns nyttjande for olika andamal med hansyn till
relevanta vetenskapliga, samhalleliga, ekonomiska, miljomassiga
och etiska aspekter samt kunna gora avvagningar mellan olika
aspekter,

- visa formaga tilllagarbete och samverkan i grupper med olika
sammansattning, och

- visa fDrmaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlopande utveckla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For agronomexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringarna ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hOgskolepoang.

Ovrigt

For agronomexamen skall ocksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet besUimmer inom ramen for kraven i denna
examensbeskrivning.

Hortonomexamen

Omfattning

Hortonomexamen uppm\s efter att student en fullgjort
kursfordringar om 300 hOgskolepoang.

Mal

For hortonomexamen skall studenten visa sadan kunskap och
fOrmaga som kravs for att sjalvstandigt arb eta som hortonom.

Kunskap och fOrstaelse

For hortonomexamen skall studenten

- visa saval bred kunskap inom omradet som vasentligt
fordjupade kunskaper inom vissa delar av omradet, inbegripet
insikt i omradets mangvetenskapliga grund samt insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa fOrdjupad kunskap om tradgardssektorns forutsattningar,
funktion och interaktion med miIjon och samhallet, savaI
nationellt som internationellt.



Fardighet oeh fonnaga

For hortonomexamen skall studenten

_ visa fonnaga att sjiilvstandigt identifiera oeh fonnulera
kvalifieerade problem relaterade till tradgardssektoms
komplexa system av resurser oeh vardeskapande proeesser, samt
att med adekvata metoder oeh inom givna ramar analysera,
genomfora oeh kritiskt utvardera olika losningar,

_ visa fOnnaga att kritiskt oeh systematiskt integrera kunskap
thin relevanta omrMen samt analysera, bedoma oeh hantera
komplexa situationer, f6reteelser oeh fragestallningar,
sarskilt angaende tradgardssektoms hallbara utveekling,

_ visa fonnaga att, i saval nationella som internationella
sammanhang, muntligt oeh skriftligt, klart redogora for oeh
diskutera sina slutsatser samt den kunskap oeh de argument som
ligger till grund for des sa, i dialog med olika grupper, oeh I
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_visa sadana fardigheter som kravs for att delta i forsknings-
oeh utveeklingsarbete eller sjalvstandigt arbeta med andra
kvalifieerade uppgifter inom tradgardssektom oeh angransande
ornraden oeh danned bidra till utveekling av yrket oeh
verksamheten.

Varderingsfonnaga oeh forhallningssatt

For hortonomexamen skall studenten
L

i
~

_visa formaga att med helhetssyn gora bedomningar av
tradgardssektoms nyttjande for olika andamaI med hansyn till
relevanta vetenskapliga, samhalleliga, ekonomiska, miljomassiga
oeh etiska aspekter samt kunna gora avvagningar mellan olika
aspekter,

_visa fOnnaga ti111agarbete oeh samverkan i grupper med olika
sammansattning, oeh

_ visa fOrmaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att fortlopande utveekla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For hortonomexamcn skall studenten inom ramen fOr
kursfordringama ha ful1gjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hogskolepoang.



Ovrigt

For hortonomexamen skall ocksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen for kraven i denna
examensbeskrivning.

Jagmastarexamen

Omfattning

Jagmiistarexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 300 hogskolepoang.

Mal

For jiigmastarexamen skaU studenten visa sadan kunskap och
formaga som kravs for att sjalvstandigt arbeta som jiigmastare.

Kunskap och fOrstaelse

For jagmastarexamen skall studenten

- visa saval bred kunskap inom omradet som vasentligt
fOrdjupade kunskaper inom vissa delar av omradet, inbegripet
insikt i omrAdets mangvetenskapliga grund samt insikt i
aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och

- visa insikt i skogssektoms fOrutsattningar, funktion och
interaktion med miljon och samhallet, saviil nationellt som
intemationellt.

Fardighet och formaga

For jagmastarexamen skall studenten

- visa formaga att sjalvstandigt identifiera och formulera
kvalificerade problem relaterade till skogssektoms komplexa
system av resurser och vardeskapande pro cesser, samt att med
adekvata metoder och inom givna ramar analysera, genomfOra och
kritiskt utvardera olika losningar,

- visa formaga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap
fran relevanta omraden samt analysera, bedoma och hantera
kompJexa foreteelser, fragestallningar och situationer angaende
skogssektoms hallbara utveckling,

- visa fOrmaga att, i saval nation ella som intemationella
sammanhang, muntJigt och skriftIigt, klart redogora for och
diskutera sina slutsatser samt den kunskap och de argument som
ligger till grund fOr des sa, i dialog med olika grupper, och



_ visa sadan fardighet som kravs fdr att delta i forsknings-
och utvecklingsarbete eller sjalvstandigt arbeta med andra
kvalificerade uppgifter inom skogssektom och angransande
omraden och darmed bidra till utveckling av yrket och
verksamheten.

_ visa fdrmaga att med helhetssyn gora bedomingar av
skogssektoms nyttjande for olika andamal med hlinsyn till
relevanta vetenskapliga, samhalleliga, ekonomiska, miljomassiga
och etiska aspekter,

Varderingsformaga och forMllningssatt

For jagmastarexamen skall studenten

_ visa fdrmaga till lagarbete och samverkan i grupper med olika
sammansattning, och

_ visa fdrmaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap och att fortlopande utveckla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

Landskapsarkitektexamen

For jagmastarexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hogskolepoang.

Ovrigt

For jagmastarexamen skall ocksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen fOrkraven i denna
examensbeskrivning.

Omfattning

Landskapsarkitektexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 300 hogskolepoang.

Kunskap och forstaelse

For landskapsarkitektexamen skall studenten visa sadan kunskap
och formaga som kravs fOr att sjalvstandigt arbeta som
landskapsarkitekt.

For landskapsarkitektexamen skall studenten



- visa kunskap om omradets vetenskapliga oeh konstnarliga grund
oeh insikt i relevant forsknings- oeh utveeklingsarbete, oeh

- visa saval brett kunnande oeh forstaelse av
landskapsarkitekturens teori oeh historia som fordjupad kunskap
om oIika proeesser for gestaltning oeh planering oeh utveekling
av fysiska utemiljoer, yrkesmassiga metoder, tekniker oeh
material samt om relevanta forfattningar.

Fardighet oeh formaga

For Iandskapsarkitektexamen skall studenten

- visa formaga att med helhetssyn oeh i komplexa sammanhang
planera, gestalta, varda oeh fOmya landskap oeh fysisk
utemiljo, med hansyn till olika krav, sarskilt samhallets mal
for hall bar utveekling,

- visa formaga att med adekvat arkitektonisk metod kritiskt,
sjtilvstandigt oeh kreativt genomfora oeh utvardera
kvalifieerade oeh skapande uppgifter inom givna ramar inom
landskapsarkitekturens omrade,

- visa formaga att kritiskt oeh systematiskt integrera kunskap
fran relevanta omnlden samt analysera, bedoma oeh hantera
komplexa foreteelser oeh fragestallningar sarskilt angaende
Iandskapets hallbara utveekling, oeh

- visa tOrmaga att i saval nationella som intemationella
sammanhang i bild oeh modell, muntligt, skriftligt oeh pa annat
satt klart redogora for oeh diskutera sina slutsatser oeh den
kunskap oeh de argument som ligger ti1l grund for dessa, i
dialog med olika grupper oeh darmed bidra till utveekling av
yrket oeh verksamheten.

Varderingsf6rmaga oeh f6rha11ningssatt

For landskapsarkitektexamen skall student en

- visa formaga att vaga in relevanta vetenskapliga,
samhalleliga, estetiska, miljomassiga oeh etiska aspekter i
sina bedomningar oeh avvagningar oeh samtidigt ta hansyn till
manniskans tOrhallande till oeh nyttjande av landskapet oeh den
fysiska utemiljon,

- visa forutsattningar att basera sitt arbete pa kravet pa
langsiktiga oeh funktionella IOsningar av hOg kvalitet oeh med
god gestaltning,



_visa fOnnaga tilliagarbete oeh samverkan i grupper med olika
sammansattning, oeh

- visa fonnaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att fortlopande utveekla sin kompetens.

Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For landskapsarkitektexamen skall studenten inom ramen for
kursfordringarna ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hogskolepoang.

Ovrigt

For landskapsarkitektexamen skall oeksa de preeiserade krav
galla som Lantbruksuniversitetet bestammer inom ramen fOr
kraven i denna examensbeskrivning.

Veterinarexamen

Mal

Omfattning

Veterinarexamen uppnas efter att studenten fullgjort
kursfordringar om 330 hogskolepoang.

_ visa kunskap am omradets vetenskapliga grund oeh insikt i
aktuellt forsknings- oeh utveeklingsarbete samt kunskap om
sambandet mellan vetenskap oeh beprovad erfarenhet oeh dess
betydelse for yrkesutOvningen,

For veterinarexamen skall studenten visa sMan kunskap oeh
fonnaga som kravs fOr att sjalvstandigt arbeta som veterinar.

Kunskap oeh fOrstaelse

For veterinarexamen skall studenten

_ visa saval bred som fordjupad kunskap inom det
veterinannedicinska omradet, inbegripet fOrdjupade kunskaper om
djurens sjukdomar oeh skador,

_ visa insikt i djurhallningens fOrutsattningar, funktion oeh
interaktion med miljon oeh samhallet, saval nationellt som
internationellt, oeh

_ visa kunskap om ekonomi, organisation oeh forfattningar som
ar av betydelse for det veterinara omradet.



Fardighet oeh f6rrm\ga

For veterinarexamen skall studenten

- visa f6rmaga att sjalvstandigt diagnostisera sjukdomar oeh
skador hos djur samt besluta om oeh utfOra adekvat medieinsk
oeh kirurgisk behandling inom grundlaggande djursjukvard,

- visa f6rmaga att initiera oeh genomf6ra iitgarder inom
f6rebyggande djurhiilsoviird,

- visa fOrmaga att identifiera problem oeh vidta nOdvandiga
iitgarder avseende samhallets krav pa djurskydd, smittskydd oeh
sakra livsmedel,

- visa f6rmaga att muntligt oeh skriftligt redogora f6r
atgarder oeh behandlingsresultat med berorda parter samt i
enlighet med relevanta f6rfattningar dokumentcra dessa,

- visa fdrdjupad f6rmaga att pa vetenskaplig grund diskutera
nya [akta, f6reteelser oeh fragestallningar inom det veterinara
omradet med olika grupper samt kritiskt granska, bedoma oeh
anvanda relevant information,

- visa fOrmaga till lagarbete oeh samverkan med andra
yrkesgrupper,oeh

- visa sadan fardighet som kravs f6r att delta i forsknings-,
utveeklings- oeh utvarderingsarbete eller sjalvstandigt arbeta
med andra kvalifieerade uppgifter inom det veterinara omradet
oeh darmed bidra till utveekling av yrket oeh verksamheten.

Varderingsf6rmaga oeh f6rhallningssatt

For veterinarexamen skall studenten

- visa fdrmaga till helhetssyn i sin yrkesutovning oeh uti fran
ett vetenskapligt synsatt kunna gora bedomningar med beaktande
av folk- oeh djurhalsomassiga, ekonomiska, miljomassiga oeh
etiska aspekter,

- visa fdrmaga till ett professionellt f6rhiillningssatt
gentemot djur oeh djuragare,

- visa formaga att bedoma sina egna granser iyrkesutOvningen,
och

- visa f6rmaga att sjalvstandigt identifiera sitt behov av
ytterligare kunskap oeh att fortlopande utveekla sin kompetens.



Sjalvstandigt arbete (examensarbete)

For veterinarexamen skall studenten inom ramen fOr
kursfordringama ha fullgjort ett sjalvstandigt arbete
(examensarbete) om minst 30 hogskolepoang.

Ovrigt

For veterinarexamen skall ocksa de preciserade krav galla som
Lantbruksuniversitetet bcstammer inom ramen fOrkraven i denna
examensbeskrivning.

EXAMINA pA FORSKARNIV A

Licentiatexamen

Omfattning

Licentiatexamen uppnas

antingen efter att doktoranden fullgjort en utbildning om minst
120 hogskolepoang inom ett amne fOr utbildning pa forskamiva,

eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 120
hogskolepoang av en utbildning som skall avslutas med
doktorsexamen, om Lantbruksuniversitetet beslutar att en sadan
licentiatexamen kan ges vid Lantbruksuniversitetet.

MAl

Kunskap och forstaelse

For licentiatexamen skall doktoranden

- visa kunskap och forstaelse inom forskningsomradet,
inbegripet aktuell specialistkunskap inom en avgransad del av
detta samt fordjupad kunskap i vetenskaplig metodik i allmanhet
och det specifika forskningsomradets metoder i synnerhet.

Fardighet och fOrmaga

For licentiatexamen skall doktoranden

_ visa formaga att kritiskt, sjalvstandigt och kreativt och med
vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera
fragestallningar, att planera och med adekvata metoder
genomfora ett begransat forskningsarbete och andra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och darigenom
bidra till kunskapsutvccklingen samt att utvardera detta
arbete,



- visa formaga att i saval nationella som intemationella
sammanhang muntligt oeh skriftligt klart presentera oeh
diskutera forskning oeh forskningsresultat i dialog med
vetenskapssamhallet oeh samhallet i ovrigt, oeh

- visa sadan fardighet som fordras fdr att sjalvstandigt delta
i forsknings- oeh utveeklingsarbete oeh fOr att sjalvstandigt
arbeta i annan kvalifieerad verksamhet.

Varderingsformaga oeh forhallningssatt

For lieentiatexamen skall doktoranden

- visa fdrmaga att gora forskningsetiska bedomningar i sin egen
forskning,

- visa insikt om vetenskapens mojIigheter oeh begransningar,
dess roll i samhallet oeh manniskors ansvar tOr hur den
anvands,oeh

- visa formaga att identifiera sitt behov av ytterligare
kunskap oeh att ta ansvar for sin kunskapsutveekling.

Vetenskaplig uppsats

For Iieentiatexamen skall doktoranden ha fatt en vetenskaplig
uppsats om minst 60 hOgskolepoang godkand.

Ovrigt

For Iieentiatexamen med en viss inriktning skaU oeksa de
preeiserade krav galla sam Lantbruksuniversitetet bestammer
inom ramen for kraven i denna examensbeskrivning.

Doktorsexamen

Omfattning

Daktorsexamen uppnas efter att doktoranden fulIgjort en
utbildning om 240 hogskolepoang inom ett amne for utbildning pa
forskamiva.

Mal

Kunskap oeh forstaelse

For doktorsexamen skall doktoranden

- visa brett kunnande inom oeh en systematisk fdrstaelse av



forskningsomradet samt djup och aktuell specialistkunskap inom
en avgransad del av forskningsomn'ldet, och

_ visa f6rtrogenhet med vetenskaplig metodik i allmanhet och
med det specifika forskningsomn'ldets metoder i synnerhet.

Fardighet och f6nnaga

For doktorsexamen skall doktoranden

_ visa f6nnaga till vetenskaplig analys och syntes samt till
sjalvstandig kritisk granskning och bedomning av nya och
komplexa f6reteelser, fragestallningar och situationer,

_ visa fOrmaga att kritiskt, sjalvstandigt, kreativt och med
vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera
fragestallningar samt att planera och med adekvata metoder
bedriva forskning och andra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar och att granska och vardera sadant arbete,

_ visa forutsattningar for att saval inom forskning och
utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang
bidra till samhallets utveckling och stodja andras larande.

_med en avhandling visa sin fOrmaga att genom egen forskning
vasentligt bidra till kunskapsutvecklingen,

_ visa formaga att i saval nationella som intemationella
sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera
och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med
vetenskapssamhallet och samhallet i ovrigt,

_ visa formaga att identifiera behov av ytterligare kunskap,
och

Varderingsformaga och forhallningssatt

For doktorsexamen skall doktoranden

_visa intellektuell sjalvstandighet och vetenskaplig redlighet
samt fOrmaga att gora forskningsetiska bedomningar, och

Vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling)

_ visa fordjupad insikt om vetenskapens mojligheter och
begransningar, dess roll i samhallet och manniskors ansvar for
hur den anvands.

For doktorsexamen skall doktoranden ha fatt en vetenskaplig
avhandling (doktorsavhandling) om minst 120 hOgskolepoang





Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabas

SFS nr: 1994:2035

Departementl
myndighet: Statsradsberedningen

Rubrik: Forordning (1994:2035) om vissa skyldigheter fOr
myndigheter vid
ett medlemskap i Europeiska unionen

UtHirdad: 1994-12-20

Andring inford: t.o.m. SFS 2000:963

--------------------------------------------------------------------------------

Forordningens ti Ilampningsomrade

1 § I denna forordning flnns foreskrifter som ger statliga
forvaltningsmyndigheter under regeringen i uppgift att inom sina
verksamhetsomraden utova befogenheter och uppfylla skyldigheter
som foljer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Underrattelser om inforlivande av EG-rattsakter

2 § Myndigheter som inom sina verksamhetsomniden infOrlivar
rattsakter som beslutats av Europeiska gemenskapema skall
underratta regeringen om de foreskrifter som de har meddelat for
att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt sadana rattsakter.

Underrattelse skalllamnas till regeringen ocksii i de fall dii redan
meddelade fOreskrifter motsvarar gjorda ataganden enligt sadana
rattsakter.

Underrattelse skalllamnas utan drojsmi'll och innehalla uppgift om

I. titeln pa rattsakten, och

2. hur rattsakten i fraga har infOrlivats genom myndighetens
fOreskrifter, artikel for artikel, dar sa ar Himpligt.

Till underrattelsen skall fogas de fOreskrifter som avses i forsta och
andra styckena.



Myndigheternas atgarder

3 § Om inte annat f6reskrivits i lag eller f6rordning eller framgar av
2 § eller 4--6 §§, skall myndigheter som inom sina
verksamhetsomraden inf6rlivar direktiv, i den utstraekning som
f6ljer av direktiven,

1. lamna uppgifter till EG-kommissionen,

2. lamna uppgifter till andra medlemsstater,

3. offentliggora vissa uppgifter om sakf6rhallanden, f6rfaranden
eller liknande, oeh

4. i ovrigt utova de befogenheter oeh uppfylla de skyldigheter som
galler f6r Sverige som medlemsstat, i den omfattning
befogenhetema eller skyldighetema innebar samrad,
rapporteringsskyldighet, anmalningsskyldighet, lamnande eller
mottagande av uppgifter eller liknande f6rfaranden.

4 § Om en myndighet, med stod av lag eller nagon annan
f6rfattning som har meddelats for att uppfylla skyldigheter i
rattsakter som beslutats av Europeiska gemenskapema, meddelar
forbud, beslutar am begransningar eller aterkallelse av produkter
fran marknaden eller vidtar atgarder med detta syfte, skall
myndigheten lamna uppgifter om detta i den omfattning oeh till de
mottagare som avses i 3 §. Detsamma galler motsvarande atgarder i
fraga om verksarnheter. Kopia av sadana underrattelser skall
Iamnas till regeringen.

5 § Om en myndighet lyder under en annan myndighet, skall
skyldigheter enligt 2--4 §§ fullgoras i f6rhallande till denna som i sin
tur skall fullgora de skyldigheter som f6ljer av de fOreskriftema.

Samordnande myndigheter

6 § Om det for en rattsakt angetts en samordnande myndighet i
bilaga till denna fdrordning, skall de skyldigheter for myndigheter
som fdljer av 2--5 §§ fullgoras i fdrhAllande till den samordnande
myndigheten som i sin tur skall fullgora de skyldigheter sam fdljer
av de fdreskrifterna.

Handlaggning

7 § Utom i fall som avses i 2 § skall underrattelser, anmalningar oeh
annan information som stiills till EG-kommissionen Himnas till
Sveriges standiga representation vid Europeiska union en i Bryssel.
Kopia av sadana handlingar skall lamnas till regeringen.



Vad som sags i f6rsta styeket galler oavsett om uppgiftsskyldigheten
fOljer av denna f6rordning eller nagon annan forfattning.

Forsta styeket galler inte Konkurrensverket vid tillampning av
konkurrensreglema i fOrdraget om upprattandet av Europeiska
gemenskapen eller fOrdraget om upprattandet av Europeiska kol-
oeh stalgemenskapen.

Underrattelser oeh annan infonnation som avses i f6rsta styeket
bor lamnas pa svenska.

bvergangsbestammelser

1994:2035

1. Denna fOrordning trader i kraft samtidigt med lagen (1994: 1500)
med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. Genom forordningen upphavs forordningen (1993:1435) om
vissa skyldigheter for myndigheter vid tillampning av EES-avtalet.

3. Foreskriftema i 2 § skall inte tillampas i de fall da myndigheter
redan Hirnnat underrattelser till regeringen for de direktiv som
omfattas av EES-avtalet oeh som infOrlivats fOre denna forordnings
ikrafttradande.

RAdets direktiv 73/361IEEG av den 19 november 1973 om
tillnannning av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar om
eertifiering oeh markning av stallinor, katting oeh krokar,

Bilaga

Samordnande myndigheter enligt 6 § fOr rattsakter som
beslutats av Europeiska gemenskaperna

Arbetsmiljoverket

Radets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnannning
av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar betraffande
aerosolbehallare,

Radets direktiv 761767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnannning
av medlemsstatemas lagar oeh andra fOrfattningar med
gemensamma fOreskrifter fOr tryekkarl oeh metoder fOrkontroll av
dem,

Radets direktiv 77/311/EEG av den 29 mars 1977 om tiIlnannning
av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar om bullemiva
pa forarplatsen i hjulbuma jordbruks- eller skogstraktorer,



Radets direktiv 79/113IEEG av den 19 december 1978 am
tillnannning av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar am
besHlmning av buller fran bygg- oeh anlaggningsutrustning,

Radets direktiv 84/525/EEG av den 17 september 1984 am
tillnannning av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar am
somlOsa gasflaskor av stal,

Radets direktiv 84/526IEEG av den 17 september 1984 am
tillnannning av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar am
somlOsa oJegerade oeh legerade aluminiumgasflaskor,

Riidets direktiv 84/527 IEEG av den 17 september 1984 am
tillnannning av medlemsstatemas lagar oeh andra forfattningar am
svetsade, olegerade gasflaskor av stal,

Radets direktiv 84/528IEEG av den 17 september 1984 am
tillnannning av medlemsstatemas Jagstiftning am allmanna
besHlmmelser for anordningar for lyft oeh mekaniserad hantering,

Radets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 am
tillnannning av medlemsstatemas lagstiftning am gemensamma
bestammelser for bygg- oeh anlaggningsutrustning,

Radets direktiv 84/533IEEG av den 17 september 1984 am
tillnarmning av medlemsstatemas lagstiftning am tillAten
ljudeffektniva has kompressorer,

RAdets direktiv 84/534IEEG av den 17 september 1984 am
tillnarmning av medlemsstatemas Jagar oeh andra forfattningar am
tillaten ljudeffektniva for tomkranar,

Radets direktiv 84/535/EEG av den 17 september 1984 am
tillnannning av medlemsstatemas Jagar oeh andra forfattningar am
tillaten ljudeffektniva has svetsgeneratorer,

Radets direktiv 84/536IEEG av den 17 september 1984 am
tillnarmning av medlemsstatemas lagstiftning am tillaten
ljudeffektniva has kraftgeneratorer,

Riidets direktiv 84/537/EEG av den 17 september 1984 am
tiIlnannning av medlemsstatemas lagstifining am tilliiten
ljudeffektniva for maskindrivna handhallna betongspett oeh
mejselhammare,

Radets direktiv 84/538/EEG av den 17 september 1984 om
tillnarmning av medlemesstatemas lagstiftning am tilliiten
ljudeffektniva fOrgrasklippare,

Radets direktiv 86/295IEEG av den 26 maj 1986 am tillnannning



av medlemsstatemas lagstiftning om overrullningsskydd (ROPS-skydd)
pa vissa anHiggningsmaskiner,

Radets direktiv 86/296/EEG av den 26 maj 1986 om tillnannning
av medlemsstatemas lagstiftning om skyddanordningar mot
fallande toremal (FOPS-skydd) pa vissa anlaggningsmaskiner,

Radets direktiv 86/662/EEG av den 22 december 1986 om
begransning av buller fran hydrauliska gravmaskiner,
lingravmaskiner, schaktmaskiner, lastmaskiner och gravlastare,

Radets direktiv 86/663/EEG av den 22 december 1986 om
tillnarmning av medlemesstatemas lagstiftning om motordrivna
industritruckar,

Radets direktiv 87/404/EEG av den 25 juni 1987 om tillnarmning
av medlemsstatemas lagstiftning i fraga om enkla tryckkarl,

Radets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnarmning
av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner,

Radets direktiv 89/654/EEG av den 30 november 1989 om
minimikrav tor sakerhet och halsa pa arbetsplatsen,

Radets direktiv 89/686/EEG av den 21 december 1989 om
tillnarmning av medlemsstatemas lagstiftning om personlig
skyddsutrustning,

Radets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tBlnannning av
medlemsstatemas lagstiftning om eiektromagnetisk kompatibilitet,

Elsakerhetsverket

Radets direktiv 84/529IEEG av den 17 september 1984 om
tillnarmning av medlemsstaternas iagstiftning i fraga om eldrivna
hissar.

Boverket

Statens naturvardsverk

Radets direktiv 911689/EEG av den 12 december 1991 om farligt
avfall, andrat genom radets direktiv 94/31/EG

Europapariamentets och radets direktiv 94/63/EG av den 20 december
1994 om begransning av utslapp av t1yktiga organiska amnen (VOC) vid
lagring av bensin och vid distribution av bensin fran depaer till
bensinstationer. Forordning (1996: 1085).
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Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled :
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Dag for anmalan (dd/mm/aaaa)
19/10/2007

Transposit
ion

Deklaration omDirektiv Tidsfrist complete Kommentar
for this inforlivandet

deadline
3200SL0036 20/10/2007 No Delvis Veterinar, bilaga 1
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Dag for ikrafttradandet

Dag for godkannande
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Herewith the Secretariat general of the Commission acknowledges receipt of your communication entitled:

Medlemsstat
SE

Namn
Haak

Fornamn
Torbjorn

Dag for anmalan (dd/mm/aaaa)
19/10/2007

Transposit
ion Deklaration om

Direktiv Tidsfrist complete inf6rlivandet
Kommentar

for this
deadline

3200SL0036 20/10/2007 No Delvis Veterinar, bilaga 3



Officiell publiceringshanvisning
Typ av akt Foreskrift
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Dag for godkannande
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Foreskrift
Nummer

2007:35
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Genomrdrande av direktiv 2005/36IEG i svensk lagstiftning

Yrke: Elinstallator

Direktiv Svensk lag,JOrordning,foreskrift Bilaga
200S136IEG
art. 3.1 d) 3 § fdrordning (2007: 1121) med instruktion for bilaga 3

Elsakerhetsverket
art. 3.1 t) 9 § elinstallatOrsforordningen (1990:806) bilaga 1
art. 3.1 g) 1 kap. 2 § Elsak-FS 2007:2 bilaga 2

1 k~. 2_§EIsak-FS 2007:2 bihlga 2
art. 4 2 kap. 1_§_ Elsak-FS 2007:2 bila_ga2
art. 5.1 2 kap. 3 § Elsak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 5.2 2 kap. 3 § Eisak-FS 2007:2 bila_ga2
art. 8 3 § forordning (2007: 1121) med instruktion for bilaga 3

Elsakerhetsverket
art. 10 a) 2 kap. 5 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 11 2 kap. 1 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 12 2 kap. 1 § Elsak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 13.1 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 § Elsak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 13.2 2 k~. 1 § och 3 kap. 2 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 14.1 2 kap. 2 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 14.2 2 k'!fl. 2 § Elsak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 16 2 k'!Q:4 _§_ Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 17.1 2 kap. 4 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 17.2 2 kap. 4 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 50 3 kap. 2 § Eisak-FS 2007:2 bilaga 2
art. 51 7 och 20-22 a §§ forvaltningslagen (1986:223) bilaga 4
art. 56 3 § forordning (2007: 112I) med instruktion for bilaga 3

Elsakerhetsverket
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Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabaser

SFS nr: 1990:806

Departementl
myndighet: Naringsdepartementet

Rubrik: E1insta11atorsforordning (1990:806)
utfardad: 1990-06-28

hndring inford: t.o.m. SFS 1998:1146

Allmanna bestammelser

1 § Syftet med denna forordning ar att forebygga risk for skador pa
person oeh egendom till foljd av bristfallig eller felaktig
installation av elektriska starkstromsanlaggningar.

2 § I denna forordning avses med

elektrisk starkstromsanlaggning, en anlaggning for sadan
spanning, stromstyrka eller frekvens som kan vara farlig for person

eller egendom,

elinstallator, en person som av Elsakerhetsverket meddelats
behorighet att utfora elinstallationsarbete i angiven omfattning.

Fbrordning (1992:1234).

3 § Denna forordning galler vid elinstallationsarbete som avser
utforande, andring eller reparation av en elektrisk

starkstromsanlaggning.

Elsakerhetsverket far foreskriva att forordningen skall galla aven
i fraga om arbete pa anordning som ar avsedd att anslutas till en
starkstromsanlaggning. Forordning (1992:1234).

Forordningen galler vidare vid elinstallationsarbete som avser fast
anslutning av anordning till en starkstromsanlaggning oeh losskoppling
av fast ansluten anordning fran en sadan anlaggning.

4 § Elsakerhetsverket far i det sarskilda fallet eller genom
foreskrifter medge undantag fran tillampningen av forordningen.

Forordning (1992:1234).

5 § I fraga om starkstromsanlaggningar finns oeksa bestammelser
i forordningen (1957:601) om elektriska starkstromsanlaggningar
oeh i forordningen (1993:1068) am elektrisk materiel.

Forordning (1997:860).

Elinstallationsarbetets utforande

6 § Elinstallationsarbete far utforas endast av elinstallator eller av
yrkesman under overinseende av elinstallator hos vilken yrkesmannen
ar anstalld eller som ar anstalld i samma foretag som yrkesmannen.

7 § Elinstallatoren skall se till att den som utfor
elinstallationsarbete under hans overinseende har de kunskaper oeh
fardigheter som fordras for arbetet. Han skall vidare se till att den
del av den elektriska starkstromsanlaggningen eller anordningen som
arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den
tas i bruk genom att spanning, strom eller frekvens pafors som kan
vara farlig for person eller egendom.



8 § Elsakerhetsverket far, i den man det ar pakallat fran
elsakerhetssynpunkt, meddela ytterligare foreskrifter rorande
elektriska starkstrbmsanlaggningar, anordningar som ar avsedda att anslutas
till sadana anlaggningar och elinstallationsarbete. Fbrordning (1992:1234).

Behorighet

9 § Elsakerhetsverket provar fragor om meddelande av
behorighet att utfora elinstallationsarbete. Verket far meddela
foreskrifter om krav pa utbildning och praktik for behorighet.

For att tacka Elsakerhetsverkets kostnader for handlaggning av
behorighetsarenden skall en sarskild avgift betalas till verket
for varje beslut om meddelad behbrighet. Verket meddelar, efter
samrad med Ekonomistyrningsverket, narmare foreskrifter om
avgiften. Forordning (1998:467).

Aterkal1e1se av behorighet m. m.

10 § E1sakerhetsverket far aterka11a e11er inskranka ett bes1ut om
behorighet el1er tillde1a e1insta11atoren varning om han inte ful1gor
de sky1digheter som avi1ar honom en1igt denna forordning el1er med stod
av forordningen medde1ade foreskrifter. Forordning (1992:1234).

Register

11 § E1sakerhetsverket ska1l fora ett register over e1insta1latorer.
Bes1ut om varning el1er om inskrankning e11er aterkal1e1se av
behorighet skall antecknas i registret. Forordning (1992:1234).

Tillsyn

12 § E1sakerhetsverket utovar ti1lsynen over att denna
forordning och foreskrifter som har meddelats med stod av
forordningen fo1js. Forordning (1997:860).

Straffbestammelser

13 § Bestammelser om straff for den som bryter mot 6 eller 7 §
eller en foreskrift medde1ad med stod av 8 § finns i 13 kap.
1 § forsta stycket 3 ellagen (1997:857). Forordning (1997:860).

Overklagande

14 § I 22 a § forvaltningslagen (1986:223) finns bestammelser
om overk1agande has allman forvaltningsdomstol.
Forordning (1998:1146).

Verkstal1ighetsfbreskrifter

15 § Foreskrifter for verkstalligheten av denna forordning meddelas av
Elsakerhetsverket. Fbrordning (1992:1234).

Overgangsbestammelser

1990:806

Denna forordning trader i kraft den 1 oktober 1990, da
elinstallatorsfbrordningen (1975:967) skall upphora att galla.



Ett beslut om behbrighet enligt den upphavda forordningen galler
fortfarande.

1995:235

Denna fbrordning trader i kraft den 1 april 1995. Beslut som har
meddelats fore ikrafttradandet bverklagas enligt aldre bestammelser.



Elsakerhetsverkets forfattningssamling
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Ansvarig utgivare: Carina Larsson

Elsakerhetsverkets fOreskrifter om
behorighet fOr elinstaUatorer

beslutade den 28 september 2007.

Med stad av 3, 4, 8, 9, och 15 §§ elinstallatorsffirordningen (1990:806)
meddelar Elsakerhetsverket lliljande fOreskrifterl .

1 kap. Allmanna bestiimmelser

1 § Dessa fOreskrifter innehaller bestammelser om krav pa utbildning och
praktik for behorighet att utfilra elinstallationsarbete p!\ elektriska
starkstromsanlaggningar samt om erkiinnande av yrkeskvalifikationer for
sMan behorighet.
Foreskrifterna galler inte elinstallationsarbete pa fartyg, luftfartyg eller

sparbundna fordon. I fraga om andra fordon an sparbundna gimer
fOreskrifterna endast i den omfattning som anges 4 § 4.

Definitioner

2 § I dessa fOreskrifter avses med

Anpassningsperiod: utovande av elinstallationsarbete under overinseende
av en behtirig elinstallator.
EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsomnidet
Hogspiinningsanliiggning: anlaggning fOrnomine II spanning over 1000 V
vaxelspanning eller 1 500 V likspiinning.
Lagspanningsanlaggning: anlaggning for nomine II spiinning upp till och
med 1000 V vaxelspanning eller 1 500 V likspanning.
Liimplighetsprov: ett prov som endast galler sokandens yrkcskunnighet i
elinstallationsarbete.

Ovriga begrepp som anvands i dessa fOreskrifter har samma betydclse
sam i 2 § elinstallatorsforordningen (1990:806).

I JfT radets direktiv 2005/361EG av den 7 september 2005 om erkannande av
yrkesbalifikationeT (EGT L 255. 30.09 ..2005, s 0022-0142, Celex 32005L0036).
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Elinstallationsarbete som far utfOras utan krav pi behlSrighet

3 § Foljande elinstallationsarbeten p~ starkstromsanlaggningar ar undan-
tagna fran krav pa behorighet. Undantagct galler inte for elinstallations-
arbete som utfors i miljoer som ar explosiva.
I. Byte av elkopplare oeh anslutningsdon for hogst 16A, 400 V vilka

ingar i en fast installerad anlaggning.
2 .Fast anslutning oeh byte av ljusarmatur i torra ieke brandfarliga

ucrymmen i bostader.
3. Utforande, andring eller reparation av anlaggning som ingar i

skyddsklenspanningskrets med nominell spanning hogst 50 V, effekt hOgst
200 VA oeh strom begriinsad av siikring hogst lOA eller annat
iiverstromsskydd med motsvarande skyddsverkan.
4. Forlaggning av varmekabel eller varmefolie i golvvlirmeanlliggning fOr

for skyddsklenspanning med nominell spanning hogst 50 V.
5. Tillfallig losskoppling eller anslutning av maskin, apparat, bruks-

fOrenuil eller annan anordning i ett laboratorium, provrum eller liknande for
utbildning, provning, tOrsoksverksamhet eller kontroll.

Elinstallationsarbete som ska utfdras av en elinstaUat6r eller av
en yrkesman under overinseende av en elinstallator

4 § Foljande arbeten pa starkstrOmsanlliggningar staller krav p~
behorighet.
I. Utf"drande, andring eller reparation av en fast installerad anlaggning.
2. Fast anslutning av eller losskoppling av en fast ansluten maskin,

apparat, brukstOremal eller en anordning sa som industrimaskin eller lyft-
oeh transportanordning.
3. Utforande, andring eller reparation av en tillfallig anlaggning d!!r

arbetet kraver verktyg.
4. Utforande, andring eller reparation av anlaggning pa fordon oeh dess

pabyggnad nar anlaggningen kommer att anslutas till ett yttre nat med en
nominell sp!lnning overstigande 50 V oeh arbetet uttOrs av migon annan an
tillverkaren eller leverantoren av fordonet eller dess pabyggnad Detta galler
inte fOrden elektriska anlaggning som fordras for fordonets drift.

RehOrigbeter

5 § En behorighet gil.ller till det ar innehavaren fyller 67 ar. Behorigheten
kan efter ansokan hos Eisakerhetsverket forlangas med fern ar i taget.

Allmlinna behOrigheter
AR, gaIler fOralla elinstallationsarbeten.
ARL, galler tor alia elinstallationsarbctcn p~ lagspanningsanlaggningar.
ABH, galler for alia elinstallationsarbeten pa hogspanningsanlaggningar.



Begriinsade behiirigheter
BBl. galler fOr vissa elinstallationsarbeten pa Higspanningsaniaggningar.
Behorigheten omfattar fOljande
- uppsattning oeh tlyttning i befintlig gruppledning av enstaka Ijusarmatur,
installationsstromstallare oeh uttag med tillhorande kablar
- fast ansluming oeh losskoppling av en maskin, apparat, bruksfOremal eller
annan anordning med tillhorande styr-, regler-, sakerhets- oeh
indikeringsdon samt forlaggning oeh ansluming av kablar som tillhOr donen.
882, galler rur vissa elinstallationsarbeten pa Higspanningsanlaggningar .
Behorigheten omfattar fciljande
- fast ansluming oeh losskoppling av en maskin, apparat, bruksforemaI eller
annan anordning med tillhorande styr, regier, sakerhets- oeh indikeringsdon
samt forlaggning oeh anslutning av kablar sam tillhOr donen.
8B3, galler for visst slag av arbeten efter bedornning av Elsakerhetsverket i
vaIje sarskilt fall.

UtbiJdningskrav fOr allman behfirighet

6 § Elsiikerhetsverket meddelar behorighet om sokanden uppfyller de krav
pa utbildning oeh praktik sam stalls fOr den behOrighet sam ansokan avser.

7 § For allman behorighet stalls fciljande krav pa utbildning
1. eivilingenjorsexamen med elkraftteknisk utbildning, eller
2. hogskoleutbildning om Higst 120 poang med elkraftteknisk inrikming,

eller
3. elkraftteknisk utbildning med godkiinda betyg i eltekniska limnen fran

annan hogskola, gymnasieskola eller annan minst 2-ang utbildning som
ingar i Eisakerhetsverkets fOrteekning over godtagna kurser, eller
4. pabyggnadsutbildning for allman behorighet sam elinstallator med

godklinda betyg.

8 § For allman behorighet stalls fciljande krav pa praktik.
Praktik skall fOrviirvas under overinseende av en elinstallator med minst

samma behorighet som den sokta. Praktiken skall vara tillriiekligt mangsidig
fdr att ge kunskap oeh praktisk erfarenhet av allmiint rurekommande
elinstallationsarbete.

For sokanden med utbildning enligt 7 § 1 krlivs praktik enligt ruljande.
For AB kravs en sammanlagd praktiktid om minst tre Arvarav minst I ar av
praktiken skall utf6ras pa en hOgspanningsanlaggning oeh minst I ar av
praktiken skall utfOras pa en lagspanningsanlaggning.
For ABL kriivs en praktiktid am minst 2 ar pa en h\gspanningsanlliggning.
For ASH kriivs en praktiktid om minst 2 ar pa en hogspanningsanlaggning.

For sokanden med utbildning enligt 7 § 2 kriivs praktik enligt fOljande.
For AS kriivs en sammanlagd praktiktid om minst 4 ar varav minst ett Jars
praktikarbete pa en hogspanningsanlaggning oeh minst 3 ars praktikarbete
pa en lagspanningsanliiggning.
For ABL kravs en praktiktid am minst 3 ar pa en lagspllnningsanliiggning.

ELSAK-FS
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For ABH kriivs en praktiktid om minst 3 ArpA.en hogspanningsanlaggning.

For en person med utbildning enligt 7 § 3-4 kriivs praktik enligt fOljande.
For AB kravs en sammanlagd praktiktid om 5 Ar varav minst I ar pA.en
hogspiinningsanUiggning och minst 3 ar pa en lagspanningsanlaggning.
For ABL krl1vsen praktiktid om minst 4 ar pa en lagspanningsanlaggning.
For ABH kravs en praktiktid om minst 4 ar pAen hogspl1nningsanlaggning.

9 § For behorighet BBI kravs nAgon av foljande utbildningar samt praktik

enligt II §.

I. Utbildning enligt 7 §, eller
2. utbildning fti.n gymnasieskola eller Iiknande med godkanda betyg i

elkrafttekniska amnen och ellara, eller
3. sjoingenjors- eHer driftingenjorsutbildning med godkanda betyg i

elkrafttekniska amnen och ellara, eller
4. annan elkraftteknisk likvardig utbildning som ingar i Elsiikerhets-

verkets fOrteckning over godtagna utbildningar.

10 § For behorighet BB2 krllvs nagon av f<iljande utbildningar samt praktik

enligt 11 §.

1. utbildning enligt 7 eller 9 §§, eller
2. specialkurs fOr behorighet BB2 eller annan utbildning som minst mot-

svarar specialkursen med godkiinda betyg i elkrafttekniska limnen och

ellara, eller
3. annan elkraftteknisk likvardig utbildning som ingar i Eisakerhets-

verkets fOrteckning over godtagna utbildningar.

II § Praktik fOr de behorigheter som anges i 9-10 §§ skall fdrvarvas under
overinseende av en elinstallator med minst samma beh6righet som den
sokta. Praktiken skall vara av den art som den begransade behorigheten
omfattar och vara under minst tvAar.

12 § Krav pA utbildning och praktik fOr behorigheten BB3 prllvas av
Eislikerhetsverket i varje sarskilt fall.

Elinstallationsarbetets utforande

13 § Bestl1mmelser om anstallningsfdrhAlIande finns i 6 § elinstallatiirs-
fdrordningen (1990:806). Undantag frAn anstaHningsfOrhAliandet f6religger

i fdljande fall.

I. Nar en elinstallator eHer yrkesman inte ar anstalld i det fdretag hos
vilket elinstallationsarbete tillfalligt skall utforas och arbetets omfattning ar
klarlagd innan det pAb5rjas.
2. Nar ett elinstallationsforetag tillfalligt eller for ett visst projekt anlitar

en yrkesman fran ett annat elinstallationsfdretag,
3. Nar en natl1gare tillflllligt eller for jourtjanst anlitar en yrkesman fran

en annan natiigare.



Omfattningen av arbete som sker med stod av undantagen i rorsta styeket
1-3 skall dokumenteras fOr att ansvarsforhallandet skall kunna klarlaggas.

14 § En elinstallator skall ha en sadan organisatorisk placering att han kan
utOva ftireskriven kontroll over de yrkesman sam han har overinseende over.

2 kap. Erkannande av yrkeskvalifikationer och yrkeserfarenhet

1 § Den som har behfirighet fOr att utrora elinstallationsarbete enligt ett
examens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis som har utfardats i ett
annat EES-Iand an Sverige skall efier ansokan hos Elsakerhetsverket
meddelas behorighet i Sverige om sokanden upptyller kraven i 1 kap.
7- 12 § § i dessa foreskri fier.

2 § Avviker den sokandes kunskaper viisentligt fran de krav som stalls skall
sokanden ges mojlighet att avhjalpa bristen genom att
a) genomf"6ra en anpassningsperiod om hogst tre AT, eller
b) att genomga ett lampJighetsprov som omfattar kunskap oeh kannedom

am de yrkesregler sam iiI vasentliga fOr att utfOra elinstallationsarbete i
Sverige.

3 § Den sam upptyller kraven i 2 kap. 1 § har ratt att utan att ansoka om
erkannande av sina yrkeskvalifikationer utfora elinstallationsarbete i Sverige
am arbetet ar tillfalligt. Med tillfalligt arbete avses arbete sam iiI
tidsbegransat. Arbete sam ar permanent, regelbundet, eller sam ar
tidsbegransat men regelbundet upprepas anses inte utgora tillfalligt arbete.

4 § Den som erMlIit yrkeserfarenhet genom att utova yrkesmiissig
verksamhet med elinstallationsarbete i ett annat EES-Iand an Sverige skall
efter ansokan hos Elsakerhetsverket meddelas behOrighet i Sverige om
sokande upptyller nagot av foljande krav.

Sokande skall ha arbetat
I. under sex ar i foljd som egenroretagare eller roretagsledare eller,
2. under tre AT i fOljd sam egenfOretagare eller fOretagsledare, om

sokanden kan visa att han for verksamheten i fraga har genomgatt en
utbildning pa minst tre ar, eller
3. under tyra ar i fdljd sam egenfllretagare eller fllretagsledare om

sokanden kan visa att han for verksamheten i fraga har genomgatt en
utbildning pa minst tva ar, eller
4. under tre AT i foljd sam egenforetagare eller fdretagsledare om sokande

kan visa att han utovat verksamheten i fraga sam anstalld under minst fern
ar, cHer
5. under fern AT i fOljd i ledande stallning varav tre ar med tekniska

uppgifter och med ansvar for minst en avdelning i f6retaget om sokanden
kan visa att han fdr vcrksamheten ifraga gcnomgatt en utbildning pa minst
tre ar.
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De utbildningar som anges i rursta styeket 2-5 skall styrkas genom ett bevis
eller intyg som utfardats av en behorig myndighet eller yrkesorganisation. I
de fall som avses i !oeh 3 rar verksarnheten inte ha upphort tidigare an
tio ar fore den dag da en komplett ansokan Himnas till Elsakerhetsverket

5 § Avviker den sokandes yrkeserfarenhet enligt 2 kap. 4 § fran de krav pi
kunskaper som iir nOdvandiga rur att utOva yrkesverksamhet i Sverige kan
sokanden avhjalpa bristen genom att slutfora en anpassningsperiod om hogst
tre ar eller genomga ett lamplighetsprov.

3 kap. Ovriga bestammelser

Ansokan om behorighet

I § En ansokan om behorighet, erkannande av yrkeskvalifikationer eller
yrkeserfarenhet skall ske skriftligt pa blankett som faststallts av
EIsiikerhetsverket. En ansOkan kan endast avse en behorighet.

Ansokan skall innehalla fOljande.
I. Sokandens namn. folbokruringsadress samt person- eller samordnings-

nummer.
2. Styrkta kopior eller avskrifter av bctyg om utbildning.
3. Styrkta kopior eller avskrifter av praktikintyg. Intyg om genomfOrd

praktik skall vara utflirdat av den elinstallator som har haft overinseende
over sokandens praktik enligt 6 § elinstallatorsfOrordningen (1990:806).
lntygandet skall ske pa blankett som faststallts av EIsiikerhetsverket.

2 § Vid en ansokan om erkiinnande av utlandska yrkeskvalifikationer skall
sokanden bifoga en styrkt kopia av examens-, utbildnings. eller annat
kompetensbeyis samt i fOrekommande fall ett intyg am sin yrkeserfarenhet.
Bevisen skall vara utfardade av en behorig myndighet oeh intyga att den
sokandes yrkeskvalifikationer eller yrkeserfarenhet minst motsvarar de krav
som stalls av EIsiikerhetsverket for den behorighet som ar narmast den
sokta.

Anmalan av elinstallationsarbete

3 § Elinstallationsarbete som myer ny eller andrad servis eller stOrre
utbyggnad av en installerad starkstromsanlaggning skall anmalas skriftligt
ay elinstallatoren eller genom dennes forsorg till natagaren innan arbetet tar
paborjas.

4 § Elinstallationsarbete enligt 3 kap. 3 § samt arbete som ayser matar-
siikring eller elmatare skall skriftligen fardiganmalas av en elinstallator eller
genom dennes fOrsorg till natagaren. Anmalan skall innehalla ett intygande
om att elinstallationsarbetet har utforts av elinstallatoren eller av cn
yrkesman anstalld i samma fOretag som elinstallatoren.



Undantag ELSAK-FS
2007:2

5 § Eislikerhetsverket rar medge undantag fran bestammelsema dessa
foreskri fier.

Ikrafttriidande

Dessa foreskrifter trader i kraft den 20 oktober 2007 dA Eisakerhetsverkets
fOrcskrifter (ELSAK-FS 1996:2) om behorighet m.m. vid elinstallations-
arbete samt aJlmanna rAdom tilll1mpningen av dessa skall upphora att gl1l1a.

Aldre foreskrifter galler fortfarande i fTaga om behorigheter som meddelats
fore den 20 oktober 2007.

GUNNEL FARM
Horst BlUchert
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Svensk forfattningssamling

SFS 2007:1121

Forordning
med instruktion fOrElsiikerhetsverket;

Utkom frAn trycket
den 7 december 2007

utHirdadden 29 november 2007.

Regeringen foreskriver ftHjande.

Uppgifter
1 § Elsakerhetsverket iiI' fOrvaltningsmyndighet fOr tekniska sakerhetsfd.-
gor pa elolJl(l\det.De overgripande malen fOrverksamheten til" an forebygga
skador orsakade av elektrieitet pa person oeh egendom samt storningar pA
radiokommunikation oeh naringsverksamhet inom omrAdet elektromagne-
tisk kompatibilitet (EMC). Verket ska svara for an bygga upp. uppriitthcilla
oeh utveckla en god sakerhetsniva for elektriska anlaggningar och elektrisk
materiel samt medverka till en tillfredsstiillande elektromagnetisk kompati-

bilitet.
Verket ska oeksA fOlja den intemationella utveeklingen oeh framja

svenskt deltagande i intemationellt samarbete inom sin verksamhetsomrcide.

2 § Med stOd av bestammelser i lag eller annan fOrfattning meddelar EI-
sakerhetsverket behOrighet att utfora elinstallationsarbete samt iiI" tillsyns-
myndighet for personer med sadan behOrighet oeb fOr elektriska stark-
strornsanHiggningar oeh elektriskt materiel.

3 § I fraga om det yrke som regleras i elinstallatorsforordningen
(1990:806) ska Elsakerhetsverket vara behorig myndighet enligt Europapar-
lamentets oeh rcidets direktiv 2005/36IEG av den 7 september 2005 om
erkannande av yrkeskvalifikationer1• andrat genom n\dets direktiv
2006/1 OOIEG2

•

Samverkan
4 § Verket ska samverka med berorda myndigheter oeh med naringslivs-.
arbetstagar- och andra intresseorganisationer.

Ledning
5 § Myndigheten leds av en myndighetsehef.

I EUT L 255.30.9.2005. s. 22 (Celex 3200SL0036).
2 EUT L 363. 20.12.2006. s. 141 (Celex 32006LOlOO).
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6 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsriid, Elsakerhetsriidet, som
utover generaldirektOren, bestAr av hogst nio ledamoter.

7 § Elsakerhetsradet har till uppgift att bitriida verket i fragor om elsaker-
het och ska ha insyn i myndighetens verksamhet. Elsakerhetsradet ska horas
over verkets fOrslag till fOreskrifter.

AnstiiUningar och uppdrag

8 § Generaldirektoren iir myndighetschef.

9 § Endast den som iir svensk medborgare far inneha eller utova anstiill-
ning som chef inom verkets organisation fOr anIiiggningstillsyn.

Personalansvarsnamnd

10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnamnd.

TilIampligheten av viss f6rordning

11 § Eisakerhetsverket ska tillampa personalforetradarforordningen
(1987:1101).

Denna fOrordning triider i kraft den 1 januari 2008, dA f6rordningen
(1992: 1139) med instruktion fOr Elsakerhetsverket ska upphora att galla.

Pa regeringens vagnar

MAUD OLOFSSON
Dan Sandberg
(Niiringsdepartementet)

Thomson FOrJag AB. tel 08-587 67J 00
Eland •••• Vllllingby 2007



Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabaser

SFS nr: 1986:223

Departement/
myndighet: Justitiedepartementet L6

Rubrik: Forvaltningslag (1986:223)
Utfardad: 1986-05-07

Andring inford: t.o.m. SFS 2006:703
Omtryck: SFS 2003:246

Lagens tillampningsomrade

1 § Denna lag galler forvaltningsmyndigheternas handlaggning av
arenden och domstolarnas handlaggning av fbrvaltningsarenden.
Bestammelserna i 4-6 §§ galler ocksa annan
fbrvaltningsverksamhet has dessa myndigheter. I 22 a § finns
bestammelser am overklagande och om krav pa provningstillstand
i kammarratt. Lag (1998:386).

2 § I 31-33 §§ foreskrivs begransningar i lagens tillampning i
vissa myndigheters verksamhet.

3 § Om en annan lag eller en forordning innehaller nagon
bestammelse sam avviker fran denna lag, galler den
bestammelsen.

Bestammelserna om overklagande i denna lag tillampas dock
alltid am det behbvs for att tillgodose ratten till
domstolsprovning av civila rattigheter eller skyldigheter
enligt artikel 6.1 i den europeiska konventionen den 4 november
1950 am skydd for de manskliga rattigheterna och de
grundlaggande friheterna. Lag (2006:306).

4 § Varje myndighet skall lamna upplysningar, vagledning, rad
och annan sadan hjalp till enskilda i fragor som ror
myndighetens verksamhetsamrade. Hjalpen skall lamnas i den
utstrackning sam ar lamplig med hansyn till fragans art, den
enskildes behav av hjalp och myndighetens verksamhet.

I,
I
I
l
I
l
l
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Myndigheternas serviceskyldighet

Fragor fran enskilda skall besvaras sa snart sam mojligt.

Om nagon enskild av misstag vander sig till fel myndighet, bor
myndigheten hjalpa hanom till ratta.

5 § Myndigheterna skall ta emot besok och telefonsamtal fran
enskilda. Om sarskilda tider for detta ar bestamda, skall
allmanheten underrattas om dem pa lampligt satt.

Myndigheterna skall ocksa se cill att det ar mojligt for
enskilda att kontakta dem med hjalp av telefax och elektronisk
post och att svar kan lamnas pa samma satt.

En myndighet skall ha oppet under minst tva timmar varje
helgfri mandag-fredag for att kunna ta emot och registrera
allmanna handlingar och for att kunna ta emot framstallningar
am att fa ta del av allmanna handlingar sam forvaras hos
myndigheten. Detta galler dock inte am en sadan dag samtidigt



ar midsommarafton, julafton eller nyarsafton. Lag (2003:246).

Samverkan mel Ian myndigheter

6 § Varje myndighet skall lamna andra myndigheter hjalp inom
ramen for den egna verksamheten.

Allmanna krav pa handlaggningen av arenden

7 § Varje arende dar nagon enskild ar part skall handlaggas sa
enkelt, snabbt och billigt som mbjligt utan att sakerheten
eftersatts. Vid handlaggningen skall myndigheten beakta
mojligheten att sjalv inhamta upplysningar oeh yttranden fran
andra myndigheter, om sadana behbvs. Myndigheten skall strava
efter att uttrycka sig lattbegripligt. Aven pa andra satt skall
myndigheten underlatta for den enskilde att ha med den att
gora.

Tolk

8 § Nar en myndighet har att gora med nagon som inte beharskar
svenska eller som ar allvarligt horsel- eller talskadad, bor
myndigheten vid behov anlita tolk.

Ombud oeh bitrade

9 § Den som for talan i ett arende far anlita ombud eller
bitrade. Den som har ombud skall dock medverka personligen, om
myndigheten begar det.

Visar ett ombud eller bitrade oskicklighet eller oforstand
eller ar han olamplig pa nagot annat satt, far myndigheten
avvisa honom som ombud eller bitrade i arendet.

En myndighets beslut att avvisa ett ombud eller bitrade far
bverklagas sarskilt oeh da i samma ordning sam det beslut
varigenom myndigheten avgor arendet.

Inkommande handlingar

10 § En handling anses komma in till en myndighet den dag da
handlingen, eller en avi am en betaid postforsandelse sam
innehaller handlingen, anlander till myndigheten eller Kommer
en behorig tjansteman till handa. Underrattas en myndighet
sarskilt am att ett telegram till myndigheten finns has ett
fore tag sam driver televerksamhet, anses telegrammet ko~~a in
redan nar underrattelsen nar en behorig tjansteman.

Kan det antas att handlingen eller en avi am denna en viss dag
har lamnats i myndighetens lokal eller avskilts for myndigheten
pa en postanstalt, ar.ses den ha kommit in den dagen, om den
Kommer en behorig tjansteman till handa narmast foljande
arbetsdag.

Ett telegram eller annat meddelande sam inte ar underskrivet
skall bekraftas av avsandaren genom en egenhandigt underteeknad
handling, am myndigheten begar det. Lag (1993:611).

Jav

11 § Den sam skall handlagga ett arende ar javig



1. om saken angar honom sjalv eller hans make, foralder, barn
e1ler syskon eller nagon annan narstaende eller om arendets
utgang kan vantas medfora synnerlig nytta eller skada for honom

sjalv eller nagon narstaende,

2. om han eller nagon narstaende ar stallforetradare for den
som saken angar eller for nagon som kan vanta synnerlig nytta

eller skada av arendets utgang,

3. om arendet har vaekts has myndigheten genom overklagande
eller understallning av en annan myndighets beslut eller pa
grund av tillsyn over en annan myndighet oeh han tidigare hos
den andra myndigheten har deltagit i den slutliga
handlaggningen av ett arende som ror saken,

4. om han har fort talan som ombud eller mot ersattning bitratt

nagon i saken, eller

5. om det i ovrigt finns nagon sarskild omstandighet som ar
agnad att rubba fortroendet till hans opartiskhet i arendet.

Fran jav bortses nar fragan am opartiskhet uppenbarligen saknar

betydelse.

12 § Den sam ar Jav~g far inte handlagga arendet. Han far dock
vidta atgarder som inte nagon annan kan vidta utan olagligt

uppskov.

Den sam kanner till en omstandighet som kan antas utgora jav
mot honom, skall sjal'nnant ge det till kanna.

Har det uppkomrnit en fraga om Jav mot nagon oeh har nagon annan
inte tratt i hans stalle, skall myndigheten snarast besluta i
javsfragan. Den som javet galler far delta i provningen av
javsfragan endast om myndigheten inte ar beslutfor utan honom
oeh nagon annan inte kan tillkallas utan olagligt uppskov.

Ett beslut i en javsfraga far overklagas endast i samband med
overklagande av det beslut varigenom myndigheten avgor arendet.

Remiss

13 § Innan en myndighet inhamtar yttrande genom remiss skall
den noga prova behovet av atgarden. Behover yttrande inhamtas
fran flera, skall det goras samtidigt, om inte sarskilda skal

foranleder nagot annat.

Om det inte ar obehovligt, skall det anges i remissen i vilka
avseenden oeh inom vilken tid yttrande onskas.

Muntlig handlaggning

14 § Vill en sokande, klagande eller annan part lamna uppgifter
muntligt i ett arende sam avser myndighetsutovning mot nagon
enskild, skall han fa tillfalle till det, am det kan ske med
hansyn till arbetets behoriga gang.

I andra fall bestamrner myndigheten am handlaggningen skall vara
muntlig. Myndigheten skall sarskilt beakta att muntlig
handlaggning kan underlatta for enskilda att ha med den att



gora.

Anteekning av uppgifter

15 § Uppgifter som en myndighet far pa annat satt an genom en
handling oeh som kan ha betydelse for utgangen i arendet skall
anteeknas av myndigheten, om arendet avser myndighetsutovning
mot nagon enskild.

?arters ratt att fa del av uppgifter

16 § En sokande, klagande eller annan part har ratt att ta del
av det som har till forts arendet, om detta avser
myndighetsutovning mot nagon enskild. Ratten att ta del av
uppgifter galler med de begransningar som foljer av 14 kap. 5 §
sekretesslagen (1980:100).

17 § Ett arende far inte avgoras utan att den som ar sokande,
klagande eller annan part har underrattats am en uppgift sam
har tillforts arende~ genom nagon annan an honom sjalv oeh han
har fatt tillfalle att yttra sig over den, am arendet avser
myndighetsutbvning mot nagon enskild. Myndigheten far dock
avgbra arendet utan att sa har skett

1. am avgbrandet inte gar parten emot, am uppgiften saknar
betydelse eller am atgarderna av nagon annan anledning ar
uppenbart obehovliga,

2. am arendet ror tjanstetillsattning, antagning fbr frivillig
utbildning, betygssattning, tilldelning av forskningsbidrag
eller nagot jamfbrbart oeh det inte ar fraga am prbvning i
hogre instans efter overklagande,

3. am det kan befaras att det annars skulle bli avsevart
svarare att genomfbra beslutet i arendet, eller

4. am avgbrandet inte kan uppskjutas.

Myndigheten bestammer am underrattelsen skall ske muntligt,
genom vanligt brev, genom delgivning eller pa nagot annat satt.

Underrattelseskyldigheten galler med de begransningar sam
fbljer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

Omrbstning

18 § Skall beslut fattas av flera gemensamt oeh kan de inte
enas, lagger ordforanden fram de olika forslag till beslut sam
har vaekts. Varje fbrslag laggs fram sa att det kan besvaras
med antingen ja eller nej. Sedan de sam deltar i avgbrandet har
fatt ta stallning till fbrslagen, anger ordfbranden vad sam
enligt hans uppfattning har beslutats. Detta blir beslutet, am
inte omrbstning begars.

Om omrbstning begars, skall den ske bppet. Ar f6rslagen tler an
tva, skall det forst avgoras vilket fbrslag sam skall stallas
mot vad sam enligt ordfbrandens uppfattning hade beslutats.
Utgangen bestams genom enkel majoritet. Vid lika rostetal har
ordforanden utslagsrost.

I arenden sam avser myndighetsutovning mot nagon enskild ar



varje ledamot som deltar i den slutliga handlaggningen skyldig
att delta aven i avgorandet. Ingen ar dock skyldig att rosta

for mer an ett forslag.

Ordforanden ar alltid skyldig att rosta nar det behovs for att
arendet skall kunna avgoras.

Avvikande mening

19 § Nar beslut fattas av flera gemensamt kan den som deltar i
avgbrandet reservera sig mot detta genom att lata anteckna
avvikande mening. Den som inte gar det skall anses ha bitratt

beslutet.

Foredraganden och andra tjansteman som ar med om den slutliga
handlaggningen utan att delta i avgorandet har ratt att fa
avvikande mening antecknad.

Avvikande mening skall anmalas innan beslutet expedieras eller
ges till kanna pa nagot annat satt. Om beslutet inte skall ges
till kanna, skall anmalan goras senast nar det far sin slutliga
form genom protokollsjustering eller pa liknande satt.

Motivering av beslut

20 § Ett beslut varigenom en myndighet avgor ett arende skall
innehalla de skal som har bestamt utgangen, om arendet avser
myndighetsutovning mot nagon enskild. Skalen far dock utelamnas

helt eller delvis

1. om beslutet inte gar nagon part emot eller om det av nagon
annan anledning ar uppenbart obehovligt att upplysa om skalen,

3. om det ar nodvandigt med hansyn till rikets sakerhet,
skyddet for enskildas personliga eller ekonomiska forhAllanden
eller nagot jamforbart forhallande,

2. om beslutet ror tjanstetil1sattning, antagning for frivillig
utbildning, betygssattning, tilldelning av forskningsbidrag
eller nagot jamforbart,

4. om arendet ar sa bradskande att det inte finns tid att

utforma skalen, eller

5. om arendet galler meddelande av foreskrifter som avses i 8
kap. regeringsformen och det inte ar fraga om provning i hogre

instans efter overklagande.

Har skalen utelamnats, bar myndigheten pa begaran av den som ar
part om mojligt upplysa honom om dem i efterhand.

21 § En sokande, klagande eller annan part skall underrattas om
innehAllet i det beslut varigenom myndigheten avgor arendet, om
detta avser myndighetsutovning mot nagon enskild. Parten
behover dock inte underrattas, om det ar uppenbart obehovligt.

Underrattelse om beslut

Om beslutet gar parten emot och kan overklagas, skall han
underrattas om hur han kan overklaga det. Han skall da ocksa
underrattas om sadana avvikande meningar som avses i 19 § eller



sam har antecknats enligt sarskilda bestammelser.

Myndigheten bestammer am underrattelsen skall ske muntligt,
genom vanligt brev, genom delgivning eller pa nagot annat satt.
Underrattelsen skall dock alltid ske skriftligt, am parten
begar det.

Denna paragrai tillampas ocksa nar nagon annan sam far
overklaga beslutet begar att fa ta del av det.

Overklagande

22 § Ett beslut far overklagas av den sam beslutet angar, am
det har gatt honom emot och beslutet kan overklagas.

22 a § Beslut overklagas has allman forvaltningsdomstol. Detta
galler dock inte beslut i anstallningsarenden och beslut i
arenden sam avses i 20 § forsta stycket 5.

Om overklagande har skett med stod av forsta stycket kravs
provningstillstand vid overklagande till kammarratten.
Lag (2006:306).

Hur beslut overklagas

23 § Ett beslut overklagas skriftligt. I skrivelsen skall
klaganden ange vilket beslut sam overklagas och den andring i
beslutet sam han begar.

Skrivelsen ges in till den myndighet sam har meddelat beslutet.
Den skall ha kommit in dit inom tre veckor fran den dag da
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden ar en part sam
foretrader det allmanna och beslutet overklagas till en
lansratt eller kammarratt, skall overklagandet dock ha kommit
in inom tre veckor fran den dag da beslutet meddelades.

Tiden for overklagande av sadana beslut sam galler foreskrifter
som avses i 8 kap. regeringsformen och sam inte delges raknas
fran den dag da beslutet gavs till kanna. Har beslutet getts
till kanna vid mer an ett tillfalle, raknas tiden fran dagen
for det sista foreskrivna tillkannagivandet. Lag (1998:386).

24 § Den myndighet sam har meddelat det overklagade beslutet
provar am skrivelsen med overklagandet har kommit in i ratt
tid. Har skrivelsen kommit in for sent, skall myndigheten
avvisa den, om inte annat foljer av andra eller tredje stycket.

Skrivelsen skall inte avvisas, am forseningen beror pa att
myndigheten har lamnat klaganden en felaktig underrattelse am
hur man overklagar.

Skrivelsen skall inte heller avvisas, am den inom
overklagandetiden har kommit in till den myndighet sam skall
prova overklagandet. I ett sadant fall skall denna myndighet
vidarebefordra skrivelsen till den myndighet som har meddelat
beslutet och samtidigt lamna uppgift am vilken dag skrivelsen
kom in till den hogre instansen.

25 § Om skrivelsen inte avvisas enligt 24 §, skall den
myndighet sam har meddelat beslutet overlamna skrivelsen och
ovriga handlingar i arendet till den myndighet sam skall prova



6verklagandet.

Rattelse av skrivfel och liknande

26 § Ett beslut sam innehaller en uppenbar oriktighet till
fbljd av myndighetens eller nagon annans skrivfel, raknefel
eller liknande f6rbiseende, far rattas av den myndighet sam har
meddelat beslutet. Innan rattelse sker skall myndigheten ge den
sam ar part tillfalle att yttra sig, am arendet avser
myndighetsut6vning mot nagon enskild och atgarden inte ar
abehbvlig. Lag (1990:456).

Omprdvning av beslut

27 § Finner en myndighet att ett beslut, sam den har meddelat
som fbrsta instans, ar uppenbart oriktigt pa grund av nya
omstandigheter eller av nagon annan anledning, skall
myndigheten andra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt
och utan att det blir till nackdel for nagon enskild part.
Skyldigheten galler aven am beslutet overklagas, savida inte
klaganden begar att beslutet tills vidare inte skall galla
(inhibition) .

Skyldigheten galler inte, om myndigheten har overlamnat
handlingarna i arendet till en hogre instans eller am det i
annat fall finns sarskilda skal mot att myndigheten andrar

beslutet.

28 § Ett overklagande av en myndighets beslut forfaller, am
myndigheten sjalv andrar beslutet sa som klaganden begar. I sa
fall tillampas inte 24 och 25 §§.

Andrar myndigheten beslutet pa annat satt an klaganden begar,
skall overklagandet anses omfatta det nya beslutet, am inte
avvisning skall ske enligt 24 §.

Inhibition

f
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29 § En myndighet sam skall prova ett overklagande far bestamma
att det overklagade beslutet tills vidare inte skall galla.

Overklagande av avvisningsbeslut

30 § Har en skrivelse med 6verklagande avvisats pa grund av att
den har kommit in for sent, far avvisningsbeslutet overklagas i
samma ordning sam beslutet i huvudsaken. Har avvisningsbeslutet
efter 6verklagande pr6vats av en h6gre instans, far den h6gre
instansens beslut i fragan inte dverklagas. Lag (1986:1196).

Vissa begransningar i lagens tillampning

31 § Bestammelserna i 13--30 §§ galler inte sadana arenden has
myndigheter i kommuner och landsting dar besluten kan
overklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900).
Bestammelserna galler inte heller arenden has
samordningsf6rbund sam avses i 4 § lagen (2003:1210) am
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Lag (2005:330).
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32 § Bestammelserna i 8-30 §§ galler inte
Kronofogdemyndighetens exekutiva verksamhet och inte heller



polismyndigheternas, aklagarmyndigheternas, S~atteverkets,
Tullverkets eller Kustbevakningens brottsbekampande verksamhet.
Lag (2006:703).

33 § I arenden i forsta instans som avser halso- och sjukvard
galler 14-30 §§ endast am myndighetens beslut kan overklagas pa
annat satt an sam anges i 31 §.

dvergangsbestamrnelser

1986:223

1. Denna lag trader i kraft den 1 januari 1987.

2. Genom lagen upphavs forvaltnings1agen (1971:290).

3. I fraga am Qverklagande och omprovning av beslut sam har
meddelats fore ikrafttradandet galler aldre foreskrifter i
stallet for 23-25, 27, 28 och 30 §§.

4. Om det i en lag eller i en forfattning sam har beslutats av
regeringen hanvisas till en foreskrift sam har ersatts genom en
foreskrift i denna lag, tillampas i stallet den nya
foreskriften.

1998:386

Denna lag trader i kraft den 1 oktober 1998. Den nya lydelsen
av 23 § galler inte i fraga om beslut som har meddelats fore
ikrafttradandet.

1999:286

Denna lag trader i kraft den 1 juli 1999. Den nya bestamrnelsen
skall dock under tiden fran och med den 1 juli 1999 till och
med den 31 dece~ber 1999 inte tillampas av myndigheter i
kyrkliga komrnuner eller av Svenska kyrkans centralstyrelse,
Kyrkombtets besvarsnamnd, Kyrkofondens styrelse, Ansvarsnamnden
fbr biskopar, domkapitlen, Hovkonsistoriet eller Domkyrkoradet
i Lund.

2006:306

Denna lag trader i kraft den 1 juli 2006. I fraga om
overklagande av beslut som har meddelats fore ikrafttradandet
galler a1dre bestamrnelser.
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Svensk lag, Hanvisning
fdrordning, fdreskrift till bilaga

1 kap. 1 § VVFS 2007:304 bilaga 3

3 och 10 §§ lag (1998:493) om bilaga 1
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2 kap. 3-4 §§ VVFS 2007:307 bilaga 3

2 kap. 5 § VVFS 2007:307 bilaga 3

2 kap. 6-10 §§ VVFS 2007:307 bilaga 3

3 § lag (1998:493) om bilaga 1
trafikskolor
1 § forordning (1997:652) bilaga 4
med instruktion for Vagverket



Svensk forfattningssamling

?~"'f 7:/
~~,t;~~ /

.•.

Lag
om trafikskolor;

utfardad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslutl fOreskrivsfdljande.

1§ Med trafikskola avses yrkesmassig utbildning av forare av fordon som
kraver sarskild behorighet.

2 § Trafikskola far drivas endast efter tiHstimdav Vagverket.
Tillstand far meddelas fysisk eller juridisk person. som med hlinsyn till

sina personliga och ekonomiska fOrhiillandenoeh omstlindigheterna i bvrigt
bedoms ha fOrutsattningar att driva trafikskola pa sadant satt att kravet pa
god fbrarutbildning blir tillgodosett.

3 §2 En trafikskola skall ha en godklind trafikskoleehef, som svarar fOratt
skolan drivs pa det satt som sags i 2 §, oeh en eHer flera godklinda utbild-
ningsledare. som liTansvariga for utbildningsarbetet.
Om det behovs med hlinsyn till omfattningen av skolans verksamhet, skal1

det vid skolan utover utbildningsledare finnas en eller Hera godkanda trafik-
llirare.
Fragor om godkannande som trafikskoleehef. utbildningsledare eller tra-

fiklarare prbvas av Vagverket.

4 § Endast den som har fyllt 21 Aroeh sedan minst tre ar har kbrkort fOrdet
slag av fordon som utbildningen avser far godklinnas som utbildningsledare
eller trafiklarare. Godkannande som trafiklarare kan begrlinsas till art avse
utbildning pa andra fordon linmotorcyklar.
Med korkort i fOrstastyeketjiimstalls kbrkort utfardat i en annan stat inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES).

5 § Vagverket far aterkalla tillstAndetat! driva trafikskola. om
I. tillstandshavaren visar sig vara olamplig aUdriva trafikskola.
2. utbildningen i trafikskola bedrivs i strid mot gallande fOreskrifter eller i

bvrigt pa ert otillfredsstallande satt, eller

I Prop. 1997/98:124. bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260.
2 lfr radets direktiv 921511EEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning for
erkannande av behorighetsgivande hogre utbildning. en ordning som kompletterar den
som foreskrivs i direktiv 89/48IEEG (EGT nrL 51. 24.7.1992. s. 25. Celex
392LOO51).

SFS 1998:493
Utkom fran trycket
den 22 juni 1998
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3. undervisning inte har bedrivits vid skolan under de senaste tolv mana-
dema.

6 § Om Vagverket finner att den som har godkiints som trafikskolechef. ut-
bildningsledare eller trafikliirare iir olamplig, far verket aterkalla godkannan-
det.

7 § Har trafikskolans tillstandshavare, trafikskolechef, utbildningsledare
eller trafikliirare gjort sig skyldig till nagot fOrfarande eller nagon fOrsum-
melse som kan leda till att tillstandet eller godkannandet aterkallas, men det
kan antas att han kommer aUratta till felet eller bristen utan sadan atgiird, far
Vagverket meddela yarning.

8 § Vagverkets beslut enligt denna lag far overklagas hos allman fdrvalt-
ningsdomstol. Beslut om Yarningenligt 7 § far inte overklagas.
ProvningstillstAnd kravs vid overklagande till karnmarratten.

9 § Den som driver trafikskola utan tiI1stAndeller utan att folja idenna lag
eller med sttid av lagen meddelade ftireskrifter doms till bOter.

10 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestamrner far meddela
ytterligare ftireskrifter om trafikskolor. kompetenskrav for godkanda trafik-
skolechefer, utbildningsledare och trafikliirare sarnt om utbildningen vid tra-
fikskolor.

Denna lag trader i kraft den I oktober 1998.

Pii regeringens vagnar

GORAN PERSSON
lNES UUSMANN
(Kommunikationsdepartementet)

Fakt.lnfo Dirt:kt. reI. 08·;87 fl7) 00
Elandc:n GOIItb. Stockholm )998
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Svensk forfattningssamling

SFS 1998:978

Forordning
om trafikskolor;

Utkom frim trycket
den 28 juli 1998

utfardad den 2 juli 1998.

Regeringen fdreskriverl fOljande.

1 § Viigverket utovar tillsyn over trafikskolor.

2 § Innan Viigverket meddelar tillstand far verket begara in yttrande av
Hinsstyrelsen i det Hin dar skolan skall drivas.

3 § For aU fa godkannande som trafiklarare skall den sokande ha genom-
gatt pabyggnadsutbildning i kommunala vuxenutbildningen enligt Statens
skolverks foreskrifter eHer annan likvardig utbildning och med hiinsyn till
sina personliga fOrhalianden anses liimplig som trafiklarare.
For att fa godkiinnande som utbildningsledare skall den sokande ha arbe-

tat som godkiind trafiklarare i minst tva ar, inneha samtliga korkortsbehorig-
heter samt med hiinsyn till sina kunskaper om trafiksiikerhet och sina person-
Iiga fOrhallanden anses liimplig som utbildningsledare.
Godkannande som trafikskoleehef skall meddelas den som med hiinsyn

till liimplighet oeh allmiin duglighet bedoms kunna utfOra de arbetsuppgifter

som ankommer pa en sMan chef .

.• § Tillstand skall fOrenas med de villkor oeh bestammelser som behovs.
Foranleder inte sarskilda fOrhallanden annat, utfardas tillstAndet tills vidare.

5 § Intyg om en sokande med hiinsyn till sina personliga fOrhalianden far
anses liimplig som utbildningsledare eller trafiklarare utfardas av polismyn-
digheten i sokandens folkbokforingsort eller, om han inte ar folkbokford i
landet, av polismyndigheten pa den ort dar han vistas.

6 § I en trafikskola skall de laromede1 oeh det undervisningsmaterial i ov-
rigt finnas som behovs fOr den teoretiska undervisningen samt en lokal som

ar liimplig fOr sadan undervisning.

7 § Undervisningen skall bedrivas enligt kursplaner som Vagverket fast-
sUller. Undervisning far meddelas i en eller flera delar av kursplanen fOr

I lfr radets direktiv 92J51IEEG av den 18 juni 1992 om en andra generell ordning for
erkannande av behtirighetsgivande htigre utbildning, en ordning som kompletterar den
som ftireskrivs i direktiv 89/48IEEG (EGT nr L 51, 24.7.1992, s. 25, Celex
392LOO51).
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elever som slutfor sin utbildning utanfor trafikskolan. For varje elev skall ut-
bildningskort foras.

8 § Beslut om aterkallelse av tillstand eller godklinnande eller Yarning del-
ges den som avses med beslutet.

9 § Om en polismyndighet finner att ett tillstAnd fOr trafikskola eller ett
godklinnande som trafikskoleehef, utbildningsledare eHer trafiklarare bor
aterkallas. skaU myndigheten anmiila detta till Viigverket.

10 § En sokande som ar medborgare i en annan stat inom Europeiska eko-
nomiska samarbetsornradet (EES). oeh som har behorighet att arbeta som
trafikJiirare. utbildningsledare eUer trafikskolechef i stat inom EES. kan efter
ansokan fa godkiinnande for detta yrke.
Vagverket skaU meddela ytterligare foreskrifter om godklinnande samt

om provotider. lamplighetsprov oeh yrkesverksarnhet.
Vagverkets beslut i iirenden om godkannande skall fattas inom tre mana-

der fran ansokningsdagen.

11 § Blanketter fdr intyg enligt 5 § tillhandahalls av Rikspolisstyrelscn.

12 § Ytterligare fdreskrifter om trafikskolor. om utbildning vid sactana sko-
lor och om kompetenskrav enligt 3 § far meddelas av Vagverket.

13 § I 22 a § forvaltningslagen (1986:223) finns bestlimmelser om overkla-
gande hos allmiin forvaltningsdomstol.

Denna fOrordning trader i kraft den 1 oktober 1998.

Pa regeringens vlignar

ANDERS SUNDSTROM

Lcnnart Renbjer
(Kommunikationsdepartementet)

Fe1ct1 Info Direkt. iel. 08.58167100
EJanden Gorab. Stockholm J 998



Vagverkets forfattningssamling

VVFS 2007:304

Vagverkets fOreskrifter
om erkannande av yrkeskvalifikationer for god·
kannande av trafikliirare och utbildningsledare;

Utkom fr~n trycket
den II oktober 2007

beslutade den 8 oktober 2007.

Vagverket fOreskriverl med stad av 10 § fOrordningen
(1998:978) om trafikskolor fdljande.

1 kap. Inledning

1§ Dessa fOreskrifter innehaIler bestammelser om erkan-
nan de av yrkeskvalifikationer fOr godkannande av trafikla-
rare och utbildningsledare nar sakanden ar medborgare i en
EES-stat och har fdrvarvat yrkeskvalifikationen i en sadan
stat.

2 § Med EES-stat avses i dessa fOreskrifter stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomnidet. Vad som sags om
EES-stat ska aven galla Schweiz.
Med reglerat yrke avses yrke som endast far innehas av den

som, i enlighet med en EES-stats gallande ordning, uppfyller
vissa villkor. Sadana villkor kan t.ex. avse utbildning, exam en
eller yrkesutavning.
Med ursprungsstat avses den EES-stat dar sokanden fOrvar-
vat sAdan yrkeskvalifikation som ger ratt att i den staten ut5va
yrket.
\!ted tredje land avses en annan stat an en EES-stat.

2 kap. Erkannande av yrkeskvalifikationer

Reglerat yrke iursprungsstaten

1§ For trafiklarare och utbildningsledare, eller person med
motsvarande yrkestitel, vars yrke iir reglerat i ursprungsstaten
kravs att villkoren i en av nedanstaende punkter ar uppfyllda
fdr erkannande av yrkeskvalifikationer.

I Jfr rMets direktiv 2005/36!EG av den 7 september 2005 om
erkannande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s.
22, Celex 32005L0036).

ISSN 0283-2135
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I. Innehav av bevis pel avslutad oeh godkand gymnasieut-
bildning som omfattar allman, teknisk eller yrkesinriktad ut-
bildning oeh som iir kompletterad med den ytterligare utbild-
ning, provtjiinstgoring eller yrkesutovning som kriivs i ur-
sprungsstaten for att utova motsvarande yrke.
2. Innehav av examensbevis over sadan eftergymnasial ut-

bildning som kravs i ursprungsstaten for att utOva motsva-
rande yrke.

Oreglerat yrke i ursprungsstaten

2 § For trafiklarare oeh utbildningsledare, eller person med
motsvarande yrkestitel, vars yrke iir oreglerat i ursprungssta-
ten kravs att villkoren i en av nedanstaende punkter iir upp-
fyllda for erkannande av yrkeskvalifikationer.
I. Sokanden har innehaft motsvarande befattning pa heltid i

minst tva ar under de senaste tio aren i en EES-stat, i fdrening
med bevis som dels intygar att yrkeskvalifikationen minst
motsvarar vad som sags i 1 § I, dels visar att sokanden har
forberetts for yrket.
2. Sokanden har bevis pa avslutad utbildning som iir siir-

skilt utformad for befattningen oeh som minst motsvarar
gymnasieniva. Utbildningen ska omfatta en eller flera kurser
som, i forekommande fall, har kompletterats med annan ut-
bildning, provtjanstg6ring eller yrkesut6vning. Utformningen
ska vara reglerad i forfattning eller godkand av behOrig myn-
dighet i ursprungsstaten.

Jamstlillda utbildningar

3 § Om sokanden inte upptyller de krav som faststallts i ur-
sprungsstaten men genom reglering i fdrfattning i den staten
andA har ratt att ut5va yrket, ska sokandens yrkeskvalifika-
tioner anses jiimstalld med ursprungsstatens krav pa bevis om
formella kvalifikationer.

4 § Om sokanden har bevis pa forme IIa kvalifikationer som
har utfardats i tredje land, ska det jiimstiillas med bevis ut-
fardat av en EES-stat om
I. EES-staten har erkant beviset oeh givit innehavaren ratt

att utova yrket i den staten,
2. sokanden darefter utovat yrket i den staten under minst

tre ar, oeh
3. vad som sags i 1 oeh 2 intygas av EES-staten.

2
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Ansokan

5 § Ansokan om erkannande av yrkeskvalifikationer ska go-
ras skriftligen till Vagverket.
Ansokan ska innehalla fOljande.
I. Uppgift om sokandens fullstandiga namn, fddelsedatum

och aktuell adress.
2. Bestyrkt kopia av identitetshandling som utvisar

medborgarskap.
3. Bevis om yrkeskvalifikationer i form av bestyrkt kopia

av examensbevis eller annat kompetensbevis. Sadant bevis
ska vara utilirdat, eller intygat i fall som sags i 4 §, av en be-
horig myndighet i EES-staten.
4. Bestyrkt kopia av bevis om yrkcsutOvning i fOrekom-

mande fall.
5. Original av handling som visar att personen med hansyn

till sina personliga fdrhallanden kan anses lamplig fOr yrket.
Sadan handling ska vara utfardad av behorig myndighet eller
behorigt organ i sokandens ursprungsland eller senaste vistel-
seland och far inte vara aldre an tre manader.

Kompensationsatgarder

6 § Anpassningstid eller lamplighetsprov far kravas vid be-
slut om erkannande i fdJjande fall.
I. Omfattningen av den utbildning som sokanden aberopar

ar minst ett AI' kortare an den utbildning som kravs i Sverige.
2. Innehallet i den utbildning som sokanden aberopar avvi-

ker vasentligt i utbildningsinnehall fran vad som kravs i Sve-
rige.
Vad som anses som vasentligt avvikande utbildningsinne-

hall bedoms av Vagverket. Vid bedomningen ska sarskilt be-
aktas omraden som ar av storsta vikt fOr utovandet av yrket
och dar sokandens utbildning kan uppvisa vasentliga avvi-
keiser gaHande langd eHer innehaJl.
I det fall som anges i fOrsta stycket 2 far krav pa kompensa-

tionsatgard inte stallas om sokanden i sin yrkesutovning helt
eller delvis har tilHignat sig motsvarande kunskaper.

3

7 § Sokanden har ratt att valja mellan anpassningstid och
lamplighetsprov.

8 § Anpassningstiden ska vara hogst tre ar. Under anpass-
ningstiden ska sokanden genomga den teoretiska och prak-
tiska utbildning som i varje enskilt fall bestams av Vagverket.
Sokandens tidigare kvalifikationer i form av utbildning och
yrkeserfarenhet ska beaktas vid utformningen av anpass-
ningstiden.
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Den som handleder sokanden under anpassningstiden ska
bedoma sokandens kvaIifikationer oeh i anslutning till an-
passningstidens slut skriftligen underratta Vagverket om be-
domningen.

9 § Sokanden ska for anpassningstiden meddelas ett tidsbe-
gransat godkannande som trafikliirare eller utbildningsledare.

10 § Uimplighetsprov ska avse sokandens yrkeskunnande.
Provet ska omfatta de amnen som ingar i utbildningen till tra-
fikliirare respektive utbildningsledare oeh som inte kan anses
omfatlas av de bevis pa tcoretisk oeh praktisk utbildning som
sokanden har.
Vagverket svarar for utformningen oeh genomforandet av

sadant provo

3 kap. Undantag

1 § Undantag frAn dessa foreskrifter provas av Vagverket.

Dessa foreskrifter trader i kraft den 20 oktober 2007, dA Vag-
verkets foreskrifter (VVFS 1995:568) om erkiinnande av be-
horighetsgivande utbildning m m for godkannande som tra-
fikliirare oeh utbildningsledare ska upphora att galla.
Godkannanden som har meddelats enligt de upphl!vda fOre-

skrifterna galler fortfarande.

LENA ERIXON

Mimmi Lundqvist Ryde

4



~~~ 7'r/
4n~6;17<7 Y

Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabaser

SFS nr: 1997:652

Departementl
~yndighet: Naringsdepartementet

~ubrik: Forordning (1997:652) med instruktion for Vagverket
Utfardad: 1997-07-03

Andring infard: t.o.m. SFS 2007:310

Ansvar oeh uppgifter

1 § Vagverket ar central forvaltningsmyndighet med ett samlat
ansvar, sek~orsansvar, for hela vag~ransportsystemet.

vagverket skall verka for att de transportpolitiska malen

uppnas.

Vagverket skall inom ramen for sitt sektorsansvar vara
samlande, stodjande oeh padrivande i forhallande till ovriga
berorda parter. Forordning (1998:1825).

2 § Vagverket skall sarskilt verka for att

1. vagtransportsystemets tillganglighet, framkomlighet oeh
effektivitet samt bidrag till regional balans sakras,

2. vagtransportsystemet anpassas oeh utformas utifran hogt
stallda krav pa miljo oeh trafiksakerhet,

3 a § Vagverket skall tillvarata Sveriges intressen i det
internationella arbetet som ror vag, fordon oeh trafik.

3. fordonens sakerhets- oeh miljoprestanda utveeklas,

4. vaginformatik utveeklas oeh utnyttjas effektivt,

6. hansyn tas till funktionshindrades behov inom hela
vagtransportsystemet,

5. kollektivtrafikens konkurrenskraft starks,

7. fardtjansten skall vara av god kvalitet i hela landet, samt
ansvara for redovisning, analys oeh utvardering av utveeklingen

inom fardtjansten,

8. yrkestrafiken blir trafiksaker, miljoanpassad oeh effektiv
samt bedrivs under lika villkor mellan faretagen,

9. samhallsmotiverad tillampad forsknings-, utveeklings- oeh
demonstrationsverksamhet inom vagtransportsystemet planeras,
initieras, genomfors, dokumenteras oeh utvarderas samt
resultaten sprids, oeh

10. nodvandig kunskap oeh information inom verkets
ansvarsomrade sprids. Forordning (2007:234).

3 § Vagverket ansvarar for planering, byggande oeh drift av de

statliga vagarna.



Vagverket skall sarskilt ansvara for det svenska deltagandet i
Europeiska komrnissionens arbete avseende avgaser fran
motorfordon och arbetsmaskiner, buller fran arbetsmaskiner samt
kvalitetskrav for branslen. Forordning (2007:36).

4 § Vagverket ansvarar aven for

1. fragor om trafik pa vag och i terrang,

2. vagtrafikregistret,

3. fragor om korkort, forarutbildning och forarprov,

4. fragor om yrkestrafik,

5. fragor om fordons beskaffenhet och utrustning,

6. fragor om handikappanpassning av kollekti vtrafik pa vag,

7. fragor om vaganordningars tekniska utforande,

8. fragor om avgransning av vaghallningsomraden,

9. provning av arbetsplaner for vagbyggnadsforetag,

10. fordelning och tillsyn av statliga bidrag till enskild
vaghallning, trafikhuvudrnan och komrnuner,

11. ansokningar om ekonomiskt bidrag fran Europeiska unionen
till svenska vagprojekt,

12. nationell och regional samordning av trafiksakerhetsarbetet
pa vag,

13. samordning och genomforande av djupstudier av samtliga
vagtrafikolyckor som har medfort att nagon har avlidit, och

14. de uppgifter som ankomrner pa verket enligt forordningen
(2007:231) om elektroniskt kungorande av vissa
trafikforeskrifter. Forordning (2007:234).

5 § Vagverket skall i mars manad varje ar till regeringen 1amna
en redovisning, analys och utvardering av utvecklingen inom de
omraden som berors av verkets sektorsansvar.

6 § Vagverket skall inom sitt verksamhetsomrade til1handahalla
underlag for tillampningen av 3-5 kap. mi1jobalken och plan-
och bygglagen (1987:10). Forordning (1998:887).

7 § Vagverket far bedriva uppdrags-, uthyrnings- och
forsaljningsverksamhet som ar foren1ig med verkets uppgifter i
ovrigt.

Vagverket far dessutom inom mark- och anlaggningsomradet utfora
uppdrag som ror vagar, jarnvagar, flygplatser, hamnar, parker
samt vatten- och avloppsledningar och darmed jamforbara objekt.

8 § Vagverket far salja uppgifter till myndigheter och
enskilda ur den del av vagtrafikregistret som avser
fordonsregistrering som verket for enligt forordningen
(2001:650) om vagtrafikregister.



Uppgifter far lamnas ut pa terminal, pa medium for automatisk
databehandling eller pa annat satt.

Grunderna for prissattningen bestams av Vagverket.

Uppgifter som avser den registrerades personliga forhallanden
far inte saljas, om de kan antas utgora ett hot mot dennes
personliga integritet. Om den registrerade har anmalt till
Vagverket att han eller hon onskar att uppgifterna inte anvands
for direktreklam, far de inte saljas for sadant andamal.
forordning (2001:662).

9 § Pa begaran av lansstyrelsen ar en tjansteman hos Vagverkets
region skyldig att som foredragande eller pa nagot annat satt
delta i lansstyrelsens handlaggning av arenden som har samband
med regionens uppgifter.

Verksforordningens tillampning

10 § Verksforordningen (1995:1322) skall tillampas pa Vagverket
med undantag av foljande bestammelser:

3 och 4 §§ om myndighetens ledning,

12 § Utover vad som anges i 7, 11 och 13 §§ verksforordningen
(1995:1322) skall Vagverkets styrelse uppratta en nationell

6 och 9 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

:2 § om styrelsens ansvar och uppgifter,

17 § om myndighetens organisation, samt

21 § om arendenas handlaggning.

Vad som sags i 7 § verksforordningen om myndighetschefens
ansvar skall i stallet galla for styrelsen.
forordning (2007:310).

Internrevision

10 a § Vagverket skall tillampa internrevisionsforordningen
(2006:1228). Forordning (2006:1255).

Vagverkets ledning

11 § Vagverket 1eds av en styrelse. Den bestar av lagst fernoch
hogst nio personer, generaldirektoren medraknad. En av
ledamoterna ar ordforande och en ar vice ordforande.

Styrelsen ansvarar for myndighetens verksamhet.

Generaldirektbren ar ~nder styrelsen chef for Vagverket.
Generaldirektbren ansvarar for och leder den lopande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Detta
galler dock i~te i sadana fall da chefen for
Vagtrafikinspektionen har ansvaret enligt 20 §.
Fbrordning (2002:804).

Styrelsens ansvar och uppgifter



vaghallningsplan. Forordning (1998:1825).

13 § Styrelsen skall se till att regeringen far det under lag
som den behover for att ta stallning till omfattningen oeh
inriktningen av verksamheten.

14 § Styrelsen far overlata till generaldirektoren att besluta
fbreskrifter. Detta galler dock inte foreskrifter som har
prineipiell betydelse eller annars ar av starre vikt.

Personalforetradare

15 § Personalforetradarforordningen (1987:1101) skall tillampas
pa Vagverket.

Organisation

16 § Inom Vagverket finns en Vagtrafikinspektion oeh for
Vagverkets regionala forvaltning finns det antal regioner som
verket bestarnrner.For yrkestrafikfragor finns en radgivande
delegation. Vagverket bestarnrnersjalvt sin organisation i
ovrigt. Forordning (2002:804).

Den radgivande delegationen for yrkestrafikfragor

17 § Den radgivande delegationen for yrkestrafikfragor har till
uppgift att bista Vagverket i fragor om yrkestrafik.

18 § Den radgivande delegationen for yrkestrafikfragor bestar
av en foretradare for Vagverket, ordforande, samt foretradare
for Rikspolisstyrelsen, Skatteverket oeh lansstyrelserna.
Dessutom far foretradare for Svenska bussbranschens
riksforbund, Svenska lokaltrafikforeningen, Svenska
taxiforbundet, Svenska transportarbetareforbundet oeh Svenska
akeriforbundet inga i delegationen. Forordning (2003:987).

19 § I den radgivande delegationen for yrkestrafikfragor far
aven foretradare for andra myndigheter oeh organisationer inga
i sarskilda fall, om delegationen bestamrner det.

Ansvar oeh uppgifter for ehefen for Vagtrafikinspektionen m.m.

20 § Chefen for Vagtrafikinspektionen ansvarar for oeh beslutar
i fragor om att

1. med utgangspunkt i beslutade trafiksakerhetsmal hos
myndigheter, kommuner oeh andra utifran ett helhetsperspektiv
folja oeh analysera sadana forhAllanden som vasentligt kan
paverka vagtransportsystemets utformning oeh funktion,

2. genom dialog med de aktorer som avses i 1 verka for att
dessa tillampar ett systematiskt arbetssatt for att forhindra
vagtrafikolyekor som kan leda till att nagon avlider eller blir
allvarligt skadad,

3. samverka med andra aktorer i syfte att aka trafiksakerheten
pa vag,

4. initiera forskning oeh utveekling inom
vagtrafiksakerhecsomradet oeh falja sadan forskning som har
betydelse for inspektionens verksamhet, samt



5. fullgora Vagverkets uppgifter enligt 6 § lagen (2007:58) om
elektroniska vagavgiftssystem. Forordning (2007:60).

21 § Chefen for Vagtrafikinspektionen anstalls genom beslut av
regeringen. Anstallningen som chef for inspektionen far
tidsbegransas. Forordning (2002:804).

Arendenas handlaggning

22 § Generaldirektoren skall avgora arenden som inte skall
avgoras av styrelsen, chefen for Vagtrafikinspektionen eller
personalansvarsnamnden.

Generaldirektoren och chefen for Vagtrafikinspektionen far
delegera sin beslutanderatt till andra tjansteman i verket
respektive inspektionen. Forordning (2002:804).

Vagverkets medverkan i totalforsvaret

23 § Foreskrifter om Vagverkets medverkan i totalforsvaret
finns i forordningen (2006:942) om krisberedskap och hojd

beredskap.

For att sakerstalla att totalforsvarets krav beaktas i den
fredstida verksamheten skall Vagverket samrada med
Forsvarsmakten, Krisberedskapsmyndigheten och ovriga berorda
totalforsvarsmyndigheter. Forordning (2006:974).

Overklagande

24 § Vagverkets beslut i andra arenden an anstallningsarenden
far overklagas hos regeringen, om nagot annat inte foljer av
andra foreskrifter an 22 a § forvaltningslagen (1986:223) eller
en bestammelse som sarskilt hanvisar till 22 a §
forvaltningslagen. Forordning (2007:310).

Overgangsbestammelser

1997:652

Denna forordning trader i kraft den 1 september 1997, dA
forordningen (1992:1467) med instruktion for Vagverket skall

upphora att galla.

Om Trafiksakerhetsverket anges i en forfattning som har
beslutats av regeringen skall i sta11et avses Vagverket.

2007:310

Denna fbrordning trader i kraft den 1 juli 2007. Aldre
foreskrifter ga11er fortfarande for overklaganden av beslut i
anstallningsarenden som har meddelats fore ikrafttradandet.

L
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GenomfOrande av direktiv 2005/36IEG i svensk iagstiftning

Yrken: apotekare, arbetsterapeut, audionom, barnmorska, biomedicinsk analytiker,
dietist, kiropraktor, logoped, Jakare, naprapat, optiker, ortopedingenjor, psykoJog,
psykoterapeut, receptarie, rontgensjukskoterska, sjukgymnast. sjukhusfysiker,
sjukskoterska. tandhygienist, tandlakare

Direktiv 200S1361EG svensk lag,fijrordning, hiinvisning till hilaga
fijreskrift

Art. 2.2 3 kap. 12 § Jagen om bilaga 1
yrkesverksamhet (1998:531)
om yrkesverksamhet pa htiJso-
och sjukvllrdens omrade
(LYHS) och 8 kap. 1-3 §§ bilaga 2
fdrordningen (1998: 1513) om
yrkesverksamhet pa htilso- och
siukvardens omrade (FYHS)

Art. 3.3 7 kap. 12 § FYHS och 4 kap. 6 bilaga 2
§ p. 3 SOSFS 2007:23 bilaga 4

Art. 4.1 3 kap. 12 § LYHS, 7 kap. 1 §, bilaga 1
3 §, 5 §, 6 §, 7 § och 8 §
FYHS samt 3 kap. I §, 3 §, 4 bilaga 2
§, 9 §, 10 § och 11 § SOSFS bilaga 4
2007:23

Art. 4.2 7 kap. 9 § FYHS bilaga 2

Art. 5 3 kap. 12 § LYHS, 7 kap. 1 §, bilaga 1
3 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 § och bilaga 2
II § FYHS samt 3 kap. och 4 bilaga 4
kap. SOSFS 2007:23

Art. 6 7 kap. 11 b § FYHS bilaga 2

Art. 7.1 7 kap. II fdrsta och andra bilaga 2
stycket FYHS

Art. 7.2 5 kap. 1 § SOSFS 2007:23 bilaga 4

Art. 7.3 3 kap. 5 § LYHS bilaga I

Art. 7.4 fdrsta stycket 5 kap. 2 § SOSFS 2007:23 bilaga 4

Art. 7.4 andra stycket 7 kap. 14 § fdrsta stycket bilaga 2
FYHS

Art. 7.4 tredie stycket 5 kap. 3 § SOSFS 2007:23 bilaga 4

Art. 8 7 kap. 17 § FYHS bilaga 2

Art. 10 7 kap. 9 § andra stycket FYHS bilaga 2

Art. II a och b 4 kap. 1 § och 7 § SOSFS bilaga 4
2007:23

Art. II c i 4 kap. 1 § och 5 § SOSFS bilaga 4
2007:23

Art. II c ii 4 kap. 1 § och 6 § p. 5 SOSFS bilaga 4
2007:23

Art. II d 7 kap. 6 § andra stycket FYHS bilaga 2
och 4 kap. I §, 3 § och 4 § bilaga 4



SOSFS 2007:23
Art. II e 4 kap. I § och 2 § SOSFS bilaga 4

2007:23
Art. 12 f6rsta stycket 7 kap. 10 § FYHS och 4 kap. 6 bilaga 2

§ p. 1 SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 12 andra stycket 7 kap. 10 § FYHS och 4 kap. 6 bilaga 2

§ p. 2 SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 13.1 7 kap. 9 § f6rsta stycket FYHS bilaga 2

och 4 kap. 6 § f6rsta stycket bilaga 4
SOSFS 2007:23

Art. 13.2 f6rsta stycket 4 kap. 6~_p_. 4 SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 13.2 andra stycket b 4 kap. 7 § SOSFS 2007:23 bil~a4
Art. 14.1 a 4 kap. 8 § p. 1 SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art 14.1 b 4 kaQ. 812: 2 SOSFS 2007:23 bil~g_a4
Art. 14.2 f6rsta stycket 4 kap. 8 § p. loch 2 andra bilaga 4

stycket SOSFS 2007:23
Art. 14.3 andra stycket 4 kap. 8 § p. 3 SOSFS 2007:23 bil~a4
Art. 14.5 4 kap. 9 § SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 21.1 3 kap. 12 § LYHS, 7 kap. 1 §, bilaga 1

3 §, 5 §, 6 §, 7 § och 8 § bilaga2
FYHS samt 3 kap. 1 §, 3 §, 4 bilaga 4
§, 9 §, 10 § och 11 § SOSFS
2007:23

Art. 21.3 3 kap. 12 § LYHS, 7 kap. 2 § bilaga 1
FYHS och 3 kap. 2 § SOSFS bilaga 2
2007:23 bilaga 4

Art. 22 a 3 kap. 13__[SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 23 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 bil~ga 4
Art. 23 a 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 bil~4
Art. 27 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 bilag_a4
Art. 28. 2 3 kaQ. 8__[SOSFS 2007:23 bilag_a4
Art. 28.3 3 kap. 6 § och 7 § SOSFS bilaga 4

2007:23
Art. 30 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 33 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 bil~a4
Art. 33 a 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 biJ~4
Art. 37 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 biJ~a4
Art. 41 7 kap. 2 § FYHS och 3 kap. 2 bilaga 2

§ SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 43 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 § SOSFS 2007:23 bilaga 4
Art. 43 a 7 kap. 10 § FYHS och 3 kap. bilaga 2

12 & SOSFS 2007:23 bil~a4
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Regeringskansliets rattsdatabaser

Databas: SFST

Ny sokning .Sokresultat 1IForegaende Post I av I i SFST

Lanktill reg~ter I
Ohservera att del kanji.Jrekomma/el iji.h:fattningslexlerna. Bilagor IilI/iJr:fattningarna
saknas. Konlrollera d{b:/br alltid lexten mot den tryckla versionen.

SFS nr: 1998:531

Departement/
myndighet: Socialdepartementet

Rubrik: Lag (1998:531) om yrkesverksamhet pa halso- och
sjukvardens omrade

Utfardad: 1998-06-11

Andring infard: t.o.m. SFS 2006:728

3 kap. Beharighets- och legitimationsregler

1 § I detta kapitel ges bestammelser far yrkesverksamhet inom halso-
och sjukvarden vad galler

- legitimation,

- ensamratt till yrke,

- skyddad yrkestitel,

- kompetens som Europalakare, och

- specialistkompetens.

Legitimation



2 § Den som i enlighet med vad som anges i nedanstaende tabell har
avlagt hogskoleexamen eller har gatt igenom utbildning och som, i
forekommande fall, fullgjort praktisk tjanstgoring skall efter ansbkan

fa legitimation for yrket.

Legitimation far inte meddelas om forhallandena ar sadana
attlegitimationen skulle ha aterkallats enligt bestammelserna i 5 kap.

om sokanden hade varit legitimerad.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestammer, skall i de
fall som anges i tabellen besluta om narmare foreskrifter om vilken
utbildning och praktisk tjanstgoring som skall kravas for att fa

legitimation.

Yrke/Yrkestitel
Utbildning Praktisk

tjanstgoring
r-

1. apotekare apotekarexamen

2. arbetsterapeut arbetsterapeutexamen

3. audionom audionomexamen

4. barnmorska
barnmorskeexamen

5. biomedicinsk
biornedicinskanalytiker

analytikerexarnen

6. dietist dietistexarnen

7. kiropraktor enligt foreskrifter enligt foreskrifter

9. logoped logopedexarnen

9. lakare lakarexarnen enligt fbreskrifter

10. naprapat enligt fdreskrifter enligt fdreskrifter

1l. optiker optikerexarnen

12. ortopedir.genj or ortopedingenjdrsexamen

13. psykolog psykologexamen enligt foreskrifter



14. psykoterapeut

15. receptarie

16. rontgen-

sjukskbterska

17. sjukgymnast

18. sjukhusfysiker

19. sjukskbterska

20. tandhygienist

2l. tandlakare

psykoterapeutexamen

receptarieexamen

rbntgensjukskbterskeexamen

sjukgymnastexamen

sjukhusfysikerexamen

sjukskbterskeexamen

tandhygienistexamen

tandlakarexamen

En legitimerad psykoterapeut skall i samband med sin yrkesutbvning ange
sin grundutbildning.

Bestammelser om legitimation av yrkesutbvare med utlandsk utbildning
finns i 12 §. Lag (2006:50).

3 § Beteckningen legitimerad far anvandas endast av den som fatt
legitimation enligt 2 §.

Ensamratt till yrke

4 § Behorig att utbva yrke som apotekare, barnmorska, lakare,
receptarie och tandlakare ar endast den som har legitimation for yrket
eller som sarskilt forordnats att utova det.

Skyddad yrkestitel

5 § En i 2 § angiven yrkestitel (skyddad yrkestitel) far anvandas
endast av den som enligt namnda paragraf antingen har legitimation for
yrket eller genomgar fdreskriven praktisk tjanstgoring. Lag (2006:50).

6 § Har upphavts genom lag (2006:50).



7 § I yrkesverksamhet pa h~lso- och sjukvardens omrade far den som
saknar behbrighet att anvanda en skyddad yrkestitel inte anvanda en
titel sam kan fbrvaxlas med en skyddad yrkestitel.

Kompetens som Europalakare

8 § En legitimerad lakare sam har gatt igenom av regeringen fbreskriven
praktisk utbildning skall efter ansbkan fa kompetens sam
a:lmanpraktiserande lakare (Europalakare).

En lakare far ange att han eller han har kompetens som
allmanpraktiserande lakare (Europalakare) endast om han eller hon har
sadan kompetens (skyddad beteckning fbr Europalakare) .

Specialistkompetens

9 § En legitimerad lakare eller tandlakare sam har gatt igenom av
regeringen fbreskriven vidareutbildning skall efter ansbkan fa

specialistkompetens.

Bemyndiganden

En l~kare eller tandl~kare far ange att han eller hon har
specialistkompetens inom specialiteten i sitt yrke endast om han eller
hon har sadan specialistkompetens (skyddad specialistbeteckning) .

En sjukskbterska far anvanda en titel som motsvaras av en
specialistsjukskbterskeexamen i hbgskolefbrordningen (1993:100) endast
am han eller hon avlagt en sadan examen (skyddad specialistbeteckning) .

3estammelser om fbrfarandet

10 § Fragor om meddelande av legitimation, av sarskilt fbrordnande att
utbva yrke, av kompetens som Europalakare och som specialist prbvas av

Socialstyrelsen.



11 § Regeringen far meddela foreskrifter am att utbildningar utbver dem
sam anges i 2 § skall ge ratt att fa legitimation. Lag (2006:50).

12 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestarnrner,far meddela
foreskrifter am att den som utomlands genomgatt utbildning skall fa
legitimation eller sarskilt forordnande att ut6va yrke. Lag (2006:50).

12 a § Regeringen far till Institutet for professionell utveckling av
lakare i Sverige (IPULS) 6verlamna att besluta om tillhandahallande och
fordelning av platser till de specialistkompetenskurser som ingar i
lakares vidareutbildning och som anordnas med statliga medel. Lag
(2002:450) .

Provningar i sarskilda fall

13 § Visar en yrkesutovare att han eller hon pa annat satt an genom
utbildning eller praktisk tjanstgoring som sags i 2 § fbrvarvat
motsvarande kompetens, far Socialstyrelsen meddela honom eller henne
legitimation. Lag (2006:50).



~/'S47 g>( /
~~~f,=r 2.

Utdrag ur Regeringskansliets rattsdatabaser

SFS nr: 1998:1513
Departement/

myndighet: Socia1departementet
Rubrik: Forordning (1998:1513) om yrkesverksamhet pa halso- och

sjukvardens omrade
Utfardad: 1998-12-03

Andring inford: t.o.m. SFS 2007:806
Ovrigt: Rattelseb1ad 2002:148 har iakttagits.

,...

7 kap. Utlandsk utbildning som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska
samarbetsomradet (EES-avtalet) eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan

Apotekare

1 § En apotekare sam har sin utbildning i farmaci fran ett annat EES-land
an Sverige, eller fran Schweiz, eller, om apotekaren ar medborgare i
Island, Liechtenstein eller Luxemburg och har en utbildning fran ett tredje
land som godkants av behbriga myndigheter i hemlandet, skall pa ansokan fa
legitimation sam apotekare har i 1andet am apotekaren har ett sadant
utbildnings-, examens- eller annat behorighetsbevis for apotekare som anges
i foreskrifter meddelade av Socialstyrelsen. Forordning (2004:737).

Barnmorskor

2 § En barnmorska som har sin utbildning fran ett annat EES- land an
Sverige, eller fran Schweiz, skall pa ansokan fa legitimation som
barnmorska har i landet am barnmorskan har ett sadant utbildnings-,
examens- eller annat behorighetsbevis for barnmorskor och behovliga intyg
om yrkespraktik sam anges i foreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.
Forordning (2004:737).

Lakare

3 § En lakare sam har sin utbildning fran ett annat EES-land an Sverige,
eller fran Schweiz, skall pa ansokan fa legitimation som lakare har i
landet om lakaren har ett sadant utbildnings-, examens- eller annat
behorighetsbevis for lakare som anges i foreskrifter meddelade av
Socialstyrelsen. Forordning (2004:737).

4 § En lakare som efter foreskriven praktisk utbildning i ett annat EES-
land an Sverige, eller i Schweiz, har ratt att kalla sig
allmanpraktiserande lakare skall pa ansokan fa kompetens som
allmanpraktiserande lakare (Europalakare) har i landet am lakaren har
svensk legitimation for yrket. Forordning (2002:148).

5 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
En lakare sam efter foreskriven specialiseringstjanstgoring i ett annat
EES-land an Sverige, eller i Schweiz, har ratt att kal1a sig
specialistkompetent lakare skall pa ansokan fa bevis om specialistkompetens
har i landet am lakaren har svensk legitimation for yrket och ett sadant
bevis am specialistkompetens for lakare sam anges i foreskrifter meddelade
av Socia1styrelsen.



En sbkande som avses i forsta stycket vars bevis om specialistkompetens
inte anges i Socialstyrelsens foreskrifter skall anda fa bevis som
specialist har i landet om beviset avser en utbildning som pabbrjats fbre
ikrafttradandet av EES- avtalet eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan och lakaren
visar upp foreskrivna intyg am tjanstgoring.

Bevis om specialistkornpetens utfardas endast for specialiteter som ar
godkanda i sverige. Forordning (2004:737).

5 § /Trader i kraft I:2007-12-17/
En lakare som, efter foreskriven specialiseringstjanstgoring i ett annat
EES-land an Sverige, eller i Schweiz, har ratt att kalla sig
specialistkompetent lakare, ska pa ansokan fa bevis om specialistkompetens
har i landet om lakaren har svensk legitimation for yrket och ett sadant
bevis om specialistkompetens for lakare som anges i foreskrifter meddelade

av Socialstyrelsen.

Bevis om specialistkompetens for lakare enligt 11 b § far tidsbegransas.

Bevis om specialistkompetens utfardas endast for specialiteter som ar
godkanda i Sverige. Forordning (2007:806).

Sjukskbterskor

6 § En sjukskoterska som har sin utbildning fran ett annat EES-land an
sverige, eller fran Schweiz, skall pa ansokan fa legitimation som
sjukskbterska har i landet om sjukskoterskan har ett sadant utbildnings-,
examens- eller annat behorighetsbevis for sjukskoterskor med ansvar for
allman halso- och sjukvard som anges i foreskrifter meddelade av

Socialstyrelsen.

En sjukskoterska som har sin vidareutbildning fran ett annat EES-land an
sverige, eller fran Schweiz, skall pa ansokan fa ratt att kalla sig
specialistsjukskoterska har i landet om sjukskoterskan har svensk
legitimation och ett sadant bevis over avslutad behorighetsgivande
utbildning som foljer av EES- avtalet eller av avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan och schweiz a andra sidan.
Sadan ratt medges endast for de specialomraden och i forekommande fall den
inriktning som anges i hbgskolefbrOrdningen (1993:100). Forordning

(2004:737) .

Tandlakare

7 § En tandlakare sam har sin utbildning fran ett annat EES- land an
Sverige, eller fran Schweiz, skall pa ansokan fa legitimation sam
tandlakare har i landet am tandlakaren har ett sadant utbildnings-,
examens- eller annat behorighetsbevis for tandlakare sam anges i
foreskrifter meddelade av socialstyrelsen. Forordning (2004:737).

8 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
En tandlakare sam efter foreskriven specialiseringstjanstgoring i ett annat
EES-Iand an Sverige, eller i Schweiz, har ratt att kalla sig
specialistkompetent tandlakare skall pa ansokan fa bevis am
specialistkompetens har i landet am tandlakaren har svensk legitimation och
ett sadant bevis om specialistkompetens for tandlakare sam anges i
foreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

En s6kande sam avses i f6rsta stycket vars bevis am specialistkompetens
inte anges i Socialstyrelsens fbreskrifter skall anda fa bevis som
specialist har i landet am beviset avser en utbildning sam paborjats fore



ikrafttradandet av EES- avtalet eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan och
tandlakaren visar upp foreskrivna intyg om tjanstgoring.

Bevis om specialistkompetens utfardas endast for specialiteter som ar
godkanda i Sverige. Forordning (2004:737)

3 § /Trader i kraft I:2007-12-17/
Sn tandlakare som, efter foreskriven specialiseringstjanstgoring i ett
annat EES-land an Sverige, eller i Schweiz, har ratt att kalla sig
specialistkompetent tandlakare, ska pa ansokan fa bevis om
specialistkompetens har i landet om tandlakaren har svensk legitimation for
yrket och ett sadant bevis om specialistkompetens for tandlakare som anges
i foreskrifter meddelade av Socialstyrelsen.

Bevis om specialistkompetens for tandlakare enligt 11 b § far
tidsbegransas.

Bevis om specialistkompetens utfardas endast for specialiteter som ar
godkanda i Sverige. Forordning (2007:806).

bvriga yrken med legitimation eller annat behorighetsbevis

9 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
En sokande som har utbildning som arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk
analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, optiker, ortopedingenjor,
psykolog, psykoterapeut, receptarie, rontgensjukskoterska, sjukgymnast,
sjukhusfysiker eller tandhygienist fran ett annat EES-land an Sverige,
eller fran Schweiz, skall pa ansokan fa legitimation eller annat
behorighetsbevis har i landet om den sokande har ett sadant utbildnings-,
examens- eller behorighetsbevis over behorighetsgivande utbildning som
foljer av EES-avtalet eller av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och
dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan. Motsvarande
galler for sadan behorighet for tandskoterskor som avses i 6 kap. 3 §.
Forordning (2004:737).

9 § /Trader i kraft I:2007-12-17/
En sokande som har utbildning som arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk
analytiker, dietist, kiropraktor, logoped, optiker, ortopedingenjor,
psykolog, psykoterapeut, receptarie, rontgensjukskoterska, sjukgymnast,
sjukhusfysiker eller tandhygienist fran ett annat EES-land an Sverige,
eller fran Schweiz, ska pa ansokan fa legitimation eller annat
behorighetsbevis har i landet om

1. den sokande har ett sadant utbildnings-, examens- eller behorighetsbevis
over behorighetsgivande utbildning som foljer av EES-avtalet eller av
avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan
och Schweiz a andra sidan, och

2. det yrke som sokanden avser att utova har i landet och det yrke han
eller hon ar behorig for i ursprungsmedlemsstaten, ar jamforbara
yrkesverksamheter.

En yrkesutovare som avses i 1-3 och 5-8 §§ far ansoka om legitimation eller
annat behorighetsbevis enligt de bestammelser som anges i fbrsta stycket.
Forordning (2007:806).

Gemensamma bestammelser

10 § /Upphor att galla U:2007-12-17/



En sokande som avses i 1-3, 6 eller 7 § vars utbildnings-, examens- eller
annat behorighetsbevis for yrket inte anges i Socialstyrelsens foreskrifter
skall anda fa legitimation som apotekare, barnmorska, lakare, tandlakare

eller sjukskoterska har i landet om

1. beviset ar utfardat i ett annat EES-land an Sverige, eller i Schweiz,
antingen fore ikrafttradandet av EES-avtalet eller av avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a
andra sidan, eller avser en utbildning som paborjats fore ikrafttradandet,

och

2. intyg visar att den sokande faktiskt och pa foreskrivet satt utovat
yrkesverksamhet i minst tre ar i foljd under de senaste fem aren.

For sjukskoterskor skall den yrkesverksamhet som anges i forsta stycket ha
innefattat fullt ansvar for planering, organisation och genomforande av

omvardnaden av patienterna.

Verksamheten som sjukskoterska eller barnmorska behover dock inte ha
utovats under en samrnanhangande tidsperiod. Forordning (2004:737).

10 § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
En sokande som avses i 1-3 och 5-9 §§ vars utbildnings-, examens- eller
annat behorighetsbevis inte uppfyller kraven for legitimation eller annat
behorighetsbevis ska anda fa legitimation eller annat beh6righetsbevis om
den sokande genom yrkeserfarenhet forvarvat rattigheter till yrket eller
har en jamstalld utbildning och behorig myndighet intygat detta.

Forordning (2007:806).

10 a § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
Ansokan om kompetensbevis eller behorighet enligt 1-10 §§ g6rs hos
socialstyrelsen. F6rordning (2007:806).

11 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
Jen barnmorska, lakare, tandlakare eller sjuksk6terska som uppfyller
villkoren for legitimation eller behorighet enligt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
eller 10 § och som i hemlandet eller det senaste uppehallslandet utovar
yrkesverksamhet, far tillhandahalla tjanster inom yrket under ett
tillfalligt uppehall i Sverige utan att ha svensk legitimation for yrket.

Yrkesutovaren skall i forvag lamna Socialstyrelsen uppgift om den tid under
vilken tjansterna skall tillhandahallas och om tjansternas innehall. Vid
behov av omedelbar behandling av en patient eller i annat bradskande fall
far meddelande lamnas sa snart som mojligt efter det att tjansterna

tillhandahallits.

11 § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
En yrkesutovare som avses i 1-3, 6-7, 9-10 och 12 §§ och som for forsta
gangen avser att temporart och tillfalligt utova yrket i Sverige ska
skriftligen underratta Socialstyrelsen am detta.

Om yrkesutovaren har for avsikt att ett senare ar tillhandahalla temporara
och tillfalliga tjanster har, ska en underrattelse om detta ske det aret.

En underrattelse enligt denna bestammelse ska anses innefatta aven en
ansokan om tidsbegransad legitimation. Fbrordning (2007:806).

11 a § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
Socialstyrelsen far meddela foreskrifter am vilka handlingar som ska
bifogas en underrattelse enligt 11 §. Forordning (2007:806).



11 b § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
En yrkesutovare som har ansokt om legitimation enligt 11 § och som
uppfyl1er villkoren for legitimation enligt 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 eller 12
§, ska fa en tidsbegransad legitimation for yrket. Forordning (2007:806).

12 § En sokande som avses i 1-3, 6 eller 7 § som har sin utbildning fran
ett tredje land och som godkants av behorig myndighet i ett annat EES-land
an Sverige, eller i Schweiz, skall pa ansbkan fa legitimation har i landet.
Forordning (2004:737).

13 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
Ansokan om kompetensbevis eller behorighet enligt 1-10 §§ gors hos
Socialstyrelsen. Styrelsen skall se till att den sbkande far de
upplysningar om svenska forfattningar som ar nodvandiga for att utova
yrket. Om det behovs skall Socialstyrelsen aven erbjuda den sokande
mojlighet att inhamta de kunskaper i svenska spraket som kravs for att
utova yrket.

Socialstyrelsen skall aven i ovrigt pa forfragan fran en yrkesutovare i
EES-land eller i Schweiz som har for avsikt att etablera sig i Sverige
lamna upplysningar om vad som galler i fraga om sjalvstandig
yrkesverksamhet inom halso- och sjukvarden m.m. har i landet. Forordning
(2002:148).

ett

13 § /Trader i kraft I:2007-12-17/
Socia1styrelsen ska se till att en sokande enligt 1-11 §§ far de
upplysningar om svenska forfattningar som ar nodvandiga for att utova
yrket.

'-.
!

Socialstyrelsen ska aven i ovrigt pa forfragan fran en yrkesutovare i ett
EES-land eller i Schweiz som har for avsikt att etablera sig i Sverige
lamna upplysningar om vad som galler i fraga om sjalvstandig
yrkesverksamhet inom halso- och sjukvarden m.m. har i landet. Forordning
(2007:806) .

13 a § Socialstyrelsen skall vid provning av ansokan om kompetensbevis
eller behorighet enligt 1-3, 6 eller 7 § ta hansyn till den sokandes
yrkeserfarenhet, vidareutbi1dning och fortbildning i yrket. Forordning
(2004:737) .

14 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
Arenden om legitimation eller annan behorighet enligt foreskrifter som
avses i 1-10 §§ skall handlaggas skyndsamt. Socialstyrelsens beslut i
arendena skall fattas inom tre manader fran ansokningsdagen. Om ansokan
maste komp1etteras eller om det finns andra sarskilda skal, far tidsfristen
forlangas.

Socialstyrelsen skall om det behovs underratta de behoriga halso- och
sjukvardsmyndigheterna i det eller de EES-lander eller i Schweiz dar
yrkesutovaren tidigare varit verksam om beslut om legitimation eller
behorighet som meddelats enligt 1-10 §§. Forordning (2002:148).

14 § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
Arenden om legitimation eller annan behorighet enligt foreskrifter som
avses iI-II §§ ska handlaggas skyndsamt. Socialstyrelsens beslut i arenden
enligt 1-10 §§ ska fattas inom tre manader fran ansokningsdagen. Om ansokan
maste kompletteras eller om det finns andra sarskilda skal, far tidsfristen
forlangas.

Socialstyrelsen ska om det behovs underratta de behoriga halso- och
sjukvardsmyndigheterna i det eller de EES-lander el1er i Schweiz dar



yrkesutovaren tidigare varit verksam om beslut am legitimation eller
behorighet som meddelats enligt 1-10 §§. Forordning (2007:806).

15 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
Om en yrkesutovare med svensk legitimation eller annan behorighet som avses
i 1-10 §§ aven har motsvarande utbildnings-, examens- eller annat
behorighetsbevis i ett annat EES-land eller i schweiz och yrkesutovaren har

i landet

1. doms for brott i sin yrkesutovning,

2. meddelas disciplinpafoljd med anledning av sin yrkesutovning,

3. far sin legitimation aterkallad, eller

4. far sin ratt att forskriva lakemedel eller alkohol inskrankt,

skall Socialstyrelsen underratta den behoriga halso- och
sjukvardsmyndigheten i det andra landet om atgarden och am skalen for

atgarden.

Pa begaran av en behorig halso- och sjukvardsmyndighet i ett annat EES-land
eller i Schweiz, skall Socialstyrelsen inom tre manader lamna de
upplysningar sam kan beh6vas for provning av behorighet i ett visst fall.

Forordning (2002:148).

15 § /Trader i kraft I:2007-12-17/
Om en yrkesutovare med svensk legitimation eller annan behorighet som avses
i 1-10 och 11 b §§ aven har motsvarande utbildnings-, examens- eller annat
behorighetsbevis fran ett annat EES-land an Sverige eller fran Schweiz och

yrkesutovaren har i landet

1. doms for brott i sin yrkesutovning,

2. meddelas disciplinpafoljd med anledning av sin yrkesutovning,

3. foreskrivs en provotid,

4. far sin legitimation aterkallad, eller

5. far sin ratt att forskriva lakemedel eller alkohol inskrankt,

ska Socialstyrelsen underratta den behoriga halso- och sjukvardsmyndigheten
i det andra landet om atgarden och om skalen for atgarden.

Pa begaran av en behorig halso- och sjukvardsmyndighet i ett annat EES-land
eller i Schweiz, ska Socialstyrelsen skyndsamt lamna de upplysningar sam
kan behovas for provning av behbrighet i ett visst fall. rorordning

(2007:806) .

16 § /Upphor att galla U:2007-12-17/
Socialstyrelsen skall meddela foreskrifter om de utbildnings-, examens- och
andra behorighetsbevis som anges i EES-avtalet och avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a
andra sidan och sam enligt 1-3, 5-7 eller 8 § skall ge legitimation eller
bevis om specialistkompetens har i landet.

Socialstyrelsen skall aven meddela ytterligare foreskrifter am legitimation
eller annan behbrighet som avses iI-II §§ samt am provotider,
lamplighetsprov och yrkesverksarnhet i den utstrackning sadana krav enligt
EES-avtalet eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess



medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan far stallas pa en
sokande. Forordning (2004:737).

16 § /Trader i kraft 1:2007-12-17/
Socialstyrelsen far meddela foreskrifter am de utbildnings-, examens- och
andra behorighetsbevis sam anges i EES-avtalet och avtalet mellan
Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a
andra sidan och sam enligt 1-3, 5-7 och 8 §§ ska ge legitimation eller
bevis am specialistkompetens har i landet.

Socialstyrelsen far aven meddela ytterligare foreskrifter am legitimation
eller annan behorighet som avses i 1-10 och 11 b §§ samt om
anpassningsperiod, lamplighetsprov och yrkesverksamhet i den utstrackning
sadana krav enligt EES- avtalet eller avtalet mellan Europeiska gemenskapen
och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan far stallas pa
en sokande. Forordning (2007:806).

17 § Socialstyrelsen skall i den utstrackning det behovs for att fullgora
Sveriges forpliktelser enligt EES-avtalet eller avtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater a ena sidan och Schweiz a andra sidan
lamna de upplysningar och utfarda de intyg om behorighet, yrkesverksamhet
och liknande forhallanden som yrkesutovare och behoriga halso- och
sjukvardsmyndigheter i andra EES-lander eller i Schweiz begar. Forordning
(2002:148) .

8 kap. Bestammelser om nordisk eller annan utlandsk utbildning

1 § Den som har genomgatt annan utbildning utomlands an som avses i 7 kap.
1-10 §§ skall pa ansokan fa kompetensbevis for ett yrke inom halso- och
sjukvarden, tandvarden eller detaljhandeln med lakemedel for vilket det
finns bestammelser om legitimation eller behorighet har i landet om den
sokande

1. har genomgatt den kompletterande utbildning och fullgjort den praktiska
tjanstgoring sam behovs for att kunskaperna och fardigheterna skall
motsvara de svenska kraven,

2. har for yrket nodvandiga kunskaper i svenska forfattningar, och

3. har for yrket nodvandiga kunskaper i svenska, danska eller norska
spraket. Forordning (2006:65).

2 § Ansokan om kompetensbevis enligt 1 § gors hos Socialstyrelsen, som i
varje enskilt fall provar om den sokande uppfyller forutsattningarna for
kompetensbevis. Bifaller Socialstyrelsen ansokan, skall styrelsen utfarda
det kompetensbevis som den sokandes kompetens berattigar till.

3 § For att uppfylla kraven i 1 § 1 for legitimation som kiropraktor har i
landet skall den som har examen sam Doctor of Chiropractic vid utlandsk
hogs kola eller motsvarande utbildning for kiropraktor fullgora praktisk
tjanstgoring i svensk halso- och sjukvard motsvarande ett ars
heltidstjanstgoring.



4 § Socialstyrelsen skall meddela ytterligare foreskrifter om kraven pa
utbildning, praktisk tjanstgoring, kunskaper i svenska forfattningar och
sprakkunskaper for dem som genomgatt sadan utlandsk utbildning som avses i

1 §.

De nordiska landerna

5 § Den som har den utbildning eller det kompetensbevis som anges i kolumn
2 i nedanstaende tabell skall anses uppfylla kraven i 1 § for legitimation
eller annan behdrighet har i landet for det yrke som anges i kolumn 1 i

tabellen.

Kolumn 1
:<olumn 2

Kompetensbevis
I Danrnark, Finland, Island

eller Norge genomgangen

utbildning eller forvarvat

kompetensbevis

1. Legitimation som lakare
Obegransad auktorisation som

lakare i Danmark, Finland,

Island eller Norge

2. Specialistkompetens for en Legitimation som lakare har

specialitet som anges i 4 kap. 1 § i landet och

specialistkompetens for samma

specialitet i Danmark,

Finland, Island eller Norge

3. Legitimation som tandlakare Obegransad auktorisation som



4. Specialistkompetens for en

specialitet som avses i 4 kap. 2 §

5. Legitimation som sjukskoterska

6. Legitimation som barnmorska

tandlakare i Danmark, Finland,

Island eller Norge

Legitimation som tandlakare

har i landet och

specialistkompetens for samma

specialitet i Danmark, Finland,

Island eller Norge

Legitimation eller motsvarande

godkannande som sjuksk6terska i

Danmark, Finland, Island eller

Norge Auktorisation som

sjukskbterska i Grbnland, om

det av beviset framgar att

utbildningen ar jamfbrbar med

den danska utbildningen till

sjukskbterska

Legitimation eller motsvarande

godkannande som jordemoder/

barnmorska/jordmor i Danmark,

Finland, Island eller Norge

eller kompetens som

specialsjukskbterska i

f6rlossnings- och

moderskapsvard i Finland



7. Legitimation som sjukgymnast

8. Behorighet som distriktsskoterska

9. Legitimation som apotekare

10. Legitimation som receptarie

11. Legitimation som optiker

Legitimation el1er motsvarande

godkannande som fysioterapeutl

sjukgymnast i Danmark, Finland,

Island eller Norge

Utbildning som sundhedsplejerske

i Danmark, halsovardare i

Finland eller helsesoster i

Norge

Legitimation eller motsvarande

godkannande som apotekarel

provisor i Danmark, Island,

Norge eller Finland

Legitimation eller motsvarande

godkannande som farmaceutl

receptarie Finland, Island

eller Norge

Legitimation eller motsvarande

godkannande som optiker i

Danmark, Finland eller Norge

Legitimation i Island som

optiker efter att ha gatt

igenom en utbildning i

Danmark, Finland, Norge eller



12. Legitimation som psykolog

13. Behbrighet som tandskbterska

14. Legitimation som tandhygienist

15. Behbrighet som tandtekniker

Sverige som kan ligga till

grund for legitimation som

optiker i det landet

Legitimation eller motsvarande

godkannande som psykolog i

Danmark, Finland, Island eller

Norge

Utbildning som

tandklinikassistent i Danmark,

godkannande som tandskbterska/

narvardare i Finland eller

Island eller utbildning som

tannlege- eller

tannhelsesekretar eller

~annlegeassistent i Norge

Legitimation eller motsvarande

godkannande som tandhygienist

i Danmark, Finland, Island

eller Norge

Fyra- eller femarig utbildning

till laboratorietekniker vid

yrkesskola eller aldre, av

behorig myndighet godkand,

utbildning till



16. Behorighet som kontaktlinsoptiker

17. Legitimation som kiropraktor

18. Legitimation som logoped

laboratorietandtekniker i

Danmark, godkannande som

tandtekniker i Finland eller

innehav av gesallbrev i

tandteknikerfacket i Norge

Legitimation som optiker har

i landet och kompetens som

kontaktlinsoptiker i Danmark,

Finland eller Norge

Legitimation eller motsvarande

godkannande som kiropraktor i

Danmark, Finland, Island eller

Norge

Legitimation som talterapeut

i Finland, godkannande i Island

som logoped efter att ha

genomgatt utbildning i Finland

eller Sverige som kan ligga

till grund for legitimation som

logoped i det landet, examen i

Norge fran universitet eller

vidareutbildning vid hogs kola i

specialpedagogik med

specialisering i logopedi



19. Legitimation som arbetsterapeut Legitimation eller motsvarande

godkannande som ergoterapeut/

arbetsterapeut i Danmark,

Finland, Island eller Norge

20. Legitimation som biomedicinsk Godkannande som

analytiker laboratoriesk6tare/bioingenjor

i Finland, Island eller Norge

eller utbildning som

hospitalslaborant i Danmark

21. Legitimation som Godkannande som radiograf i

r6ntgensjukskoterska Danmark eller Norge,

r6ntgensk6tare i Finland

eller rontgentaeknar i Island

~6rodning (2006:65).

6 § Om en myndighet som pr6var fragor om kompetensbevis i annan nordisk
stat begar det, skall Socialstyrelsen lamna myndigheten de upplysningar som
denna kan behova for att avgora pr6vningen i ett visst fall.

7 § Om en yrkesutovare med kompetensbevis har i landet aven har sadant
bevis i annan nordisk stat och han eller hon

1. far sin legitimation aterkallad, eller

2. far sin ratt att forskriva lakemedel eller alkohol inskrankt,

skall Socialstyrelsen underratta myndigheten i den andra stat dar
yrkesutovaren innehar kompetensbevis om atgarden och om skalen for
atgarden.

bvergangsbestammelser

1998:1513



1. Denna forordning trader i kraft den 1 januari 1999 da forordningen
(1984:545) om behorighet att utova yrke inom hal~o- och sjukvarden m.m. och
fbrordningen (1994:1290) om aligganden for personal inom halso- och

sjukvarden skall upphora att galla.

2. Aldre foreskrifter galler fortfarande i fraga am overklagande av beslut

sam har fattats fore ikrafttradandet.

3. Lakare som fore den 1 juli 1979 fatt bevis am en specialistkompetens far
tillkannage denna enligt aldre bestammelser. Han eller han far dock anvanda
de beteckningar pa specialiteter som anges i denna forordning.

4. Bevis om allmanlakar- eller specialistkompetens som utfardats av Namnden

for lakares vidareutbildning galler fortfarande.

5. Bevis om allmanlakarkompetens enligt aldre foreskrifter galler som bevis

am specialistkompetens i allmanmedicin.

6. Aldre foreskrifter am allmantjanstgoring som tandlakare galler
fortfarande i fraga om tandlakare med examen enligt aldre bestammels

er
i

hogskoleforordningen (1993:100). Allmantjanstgoringen far dock fullg
oras

aven has en privatpraktiserande tandlakare som Socialstyrelsen har godkant

for sadan tjanstgbring.

2005:1250

Denna f6rordning trader i kraft den 1 juli 2006. En lakare sam fatt
legitimation fore ikrafttradandet har ratt att fa bevis am
specialistkompetens enligt aldre bestammelser am ansbkan om detta gors

senast den 31 december 2013.



Svensk forfattningssamling

Forordning
med instruktion fOrSocialstyrelsen;

utfardad den 29 november 2007.

Regeringen fOreskrivcr fOljande.

Uppgifter

1§ Socialstyrelsen ar forvaltningsmyndighet fOr verksamhet som ror
hal sa- oeh sjukvard oeh annan medieinsk verksamhet. tandvard. halsoskydd.
smittskydd. soeialtjlinst. stOd oeh service till vissa funktionshindrade samt
fragor om alkohol och missbruksmedel. alIt i den utstrliekning det inte ar en
uppgift fOr nagon annan statJig myndighet att handlligga sadana arenden.
Socialstyrelsen ska verka fOr god halsa oeh social valfard samt omsorg

och vard av hog kvalitet pa lika villkor fOr hela befolkningen.

2 § Socialstyrelsen har ett samJat ansvar. sektorsansvar, fOr handikapp-
fnigor med anknytning till Socialstyrelsens verksamhetsomrade. Social-
styrelsen ska inom ramen fOr detta ansvar vara samlande. stOdjande och pa-
drivande i f6rhallande till ovriga berorda parter.

3 § Soeialstyrelsen ska sarskilt
I. fOlja utveeklingen inom myndighetens verksarnhetsomraden och regel-

bundet rapportera till regeringen om denna utveekling samt om tillstandet
inom verksamhetsomradena.
2. vaka over verksamheterna vad galler kvalitet och slikerhet samt den en-

skildes rattigheter,
3. svara fOr kunskapsutvcckling och kunskapsfOrmedling inom Socialsty-

relsens verksamhetsomriide,
4. samordna de statliga insatserna inom socialtjlinst oeh halsa- och sjuk-

yard nar det galler barn oeh ungdom,
5. folja, analysera och rapportera om hlilsoutyeeklingen i landet samt be-

lysa epidemiologiska konsekvcnser av olika atgarder.
6. fOlja forsknings- oeh utveeklingsarbete av sarskild betydelse inom sitt

ansvarsomrade och verka for att sadant arbete kommer till stand.
7. svara fOr tillsyn i friigor som galler hlHsoskydd enligt 2, 5. 6 oeh 9 kap.

miljobalken samt tillhandaballa under lag fOr tililimpningen av 3-4 kap. mil-
jobalken och plan- oeh byggJagen (1987: 10).
8. ha det oyergripande ansyaret fOr hlilsofriigor inom samtliga miljokvali-

tctsmal.
9. delta i internationellt samarbete inom sitt ansvarsomrade.

SFS 2007:1202
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10. fortlopande ta fram underlag fOr sin analys av tillgangen oeh efterfril-
gan pa hal so- oeh sjukvardspersonal, sarskilt nar det galler liikare med

speeialistkompetens,
II. framja utveeklingen av metoder och arbetsformer i socialt arbete ge-

nom forskning, systematisk provning och vardering av utfall oeh effekter av
socialtjiinstens insatser, samt fOrmedla kunskap om verkningsfulla metoder

oeh arbetsformer,
12. efter samdd med Myndigheten for intemationella adoptionsfrc1gor ut-

arbeta den sarskilda information som behovs fOr bedomning av ett hems
lamplighet aU ta emot ett bam med hemvist utomlands i syfte aU adoptera

det.
13. genomfora utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar avse-

ende bam som har avlidit i anledning av brott m.m.,
14. vara behorig myndighet fOr yrken inom halsa- och sjukvarden enligt

Europaparlamentets och radets direktiv 2005/361EG av den 7 september
2005 om erkannande av yrkeskvalifikationer1, iindrat genom rcldets direktiv

2006/100IEG2,oeh
IS. efter samrnd med liinsstyrelsema oeh Statens institutionsstyrelse upp-

ralta och arligen revidera en fOrteckning over hem fOr yard eller boende.

4 § Socialstyrelsen ska infOr beslut eller andra atgiirder som ror bam ana-
lysera konsekvensema fOr bam och darvid ta sarskild hansyn till bams basta.

5 § Utover vad som anges i ftirordningen (2006:942) om krisberedskap
oeh hOjd beredskap ska Socialstyrelsen samordna oeh overvaka planlagg-
ningen av den eivila halsa- oeh sjukvardens. halsoskyddets, smittskyddets

oeh socialtjiinstens beredskap.
Socialstyrelsen ska samordna forberedelsema fOr fOrsorjningen med liike-

medel och sjukvardsmateriel infor hojd beredskap och fOr aU uppriitthaIla en
katastrofmedieinsk beredskap.

Samverkan
6 § Socialstyrelsen ska samverka med relevanta aktorer inom siu verksam-
hetsomrAde for att uppnil malen med verksamheten.

7 § Socialstyrelsen ska sarskilt samverka med Forsiikringskassan, Arbets-
fOrmedlingen och Arbetsmiljoverket i syfte att uppna en effektivare anvand-
ning av tillgangliga resurser inom rehabiliteringsornrAdet.

Ledning
8 § Myndigheten leds av en myndighetsehef.

9 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsrad som bestar av hogst
atta ledamoter.

~EUT L 255.30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).
EUT L 363.20.12.2006. s. 141 (Celex 32006L01oo).



Organisation
10 § loom myndigheten finns Soeialstyrelsens institut fOr sarskilt utbild-
ningsstOd. som har till uppgift att
- administrera det statliga bidraget till sarskilt utbildningsstod.
- administrera det statliga bidraget till verksamheten med sarskilda om-

vardnadsinsatser i anslutning till gymnasieskola med speciellt anpassad ut-
bildning fOr svrut rorelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad utbildning).
- bista de huvudman som svarar fOr verksamheten med sarskilda omvard-

nadsinsatser fOr elever med Rh-anpassad utbildning med adrninistrativa
tjanster i samband med att hemkommuner oeh hemlandsting betalar ersatt-
ning for vissa kostnader fOr elevema till dessa huvudman enligt 5 kap. 31 a §
skollagen (1985: II 00); ytterligare bestiimmelser finns i 10 kap. gymnasie-
fOrordningen (1992:394).
- svara for adrninistrativt stod at Namnden fOr Rh-anpassad utbildning.
- administrera det statliga bidraget till vissa handikappatgarder inom folk-

bildningen.
- administrera bidrag enligt fOrordningen (2001:362) om bidrag vid kort-

tidsstudier.
- fOlja och utvardera de verksamheter som fatt statligt stOd.
Om Soeialstyrelsen bestammer det far institutet aven fullgora andra upp-

gifter.
Socialstyrelsens institut fOr sarskilt utbildningsstOd leds av en kansliehef.

Besluten om statligt bidrag fattas av kansliehefen.

Siirskilda organ
Radgivande organ

11 § Nationella radet fOr organ- och vavnadsdonation har till uppgift an
- vard ett kunskapseentrum i donations- och transplantationsfuigor.
- ha en opinionsbildande roll och svara fOr att allmanheten och mass-

mediema far kontinuerlig information i donationsfuigor.
_ fOlja utvecklingen inom hlilso- och sjukvarden i donations- oeh trans-

plantationsfragor och ta de initiativ denna kan ge anledning till.
_ utforma riktlinjer fOr arbetet som donationsansvarig liikare och kontakt-

ansvarig sjukskoterska.
- medverka i kvalitetssiikring och utbildning.
- medverka i framtagandet av nyekeltal.
- ge vagledning i hitMrande etiska fragor.
- svara fOr intemationella kontakter. samt
_ svara fOr driften av Donationsregistret och fragor som galler donations-

kort.
Om Socialstyrelsen bestlimmer det. far radet liven fullgora andra uppgifter.
RAdet bestar av en ordfOrande och sju andra ledamoter.

12 § Nationella cadet fOr speeialiseringstjlinstgoring har tiII uppgift att
_ utarbeta maIbeskrivningar som avses i 4 kap. 3 § fOrordningen

(1998: 1513) om yrkesverksamhet pa hiilso- oeh sjukvardens ol1lI'lide.
_ stOdja sjukvardshuvudmannen fOr att uppm\ hog kvalitet i speeialise-

ringstjanstgoringen.

SFS 2007:1202
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_ framja utbildning av handledare inom speeialiseringstjanstgoringen,
_ fOlja upp kvaliteten i speeialiseringstjanstgoringen, samt
_ utarbeta kriterier for utbildande enheter fOr aU sakerstalla att verksam-

heten har den bredd och inriktning som behovs fOr att erbjuda speeialise-
ringstjiinstgoring av hOg kvalitet.
Radet ska vidare bista Soeialstyrelsen i fragor om enskilda lakares kom-

petens i forhAllande till faststallda mrubeskrivningar.
Radet bestar av en ordforande och sju andra ledamoter.

13 § Radet for samordning mot hiv/aids har till uppgift an
_ verka fOr samordning av de insatser som vidtas mot hiv/aids oeh andra

sexuellt overforbara oeh blodburna sjukdomar pa nationell, regional oeh 10-
ka! niva,
_ se till att information om utvecklingen av hiv/aids och andra sexuellt

overfOrbara och blodburna sjukdomar och om omvarldsfOrandringar av be-
tydelse fOr aU kunna fOrebygga oeh begransa konsekvensema av dessa sjuk-
domar foljs upp och analyseras,
_ se till att utveeklingen av de insatser som vidtas inom berorda samhalls-

sektorer pa lokal, regional och nationell niva foljs upp oeh analyseras,
_ verka fOr aU skapa oppenhet kring hiv/aids och aU motverka stigmatise-

ring oeh diskriminering av hivsmittade och deras anhoriga,
_ identifiera utveeklingsbehov pa lokal, regional och nationell niva och

inom berorda samhiillssektorer,
_ identifiera behov av kunskapsutveekling och kunskapsspridning,
_ identifiera behov av kommunikations- oeh informationsinsatser,
_ verka fOr all stOdja ideella organisationers verksamhet inom ornradet,
_ bidra till utveeklandet av overgripande prioriteringar och villkor fOr

statliga bidrag inom ornradet,
_ bidra till utvecklandet av overgripande prineiper fOr uppfOljning och ut-

vardering av de insatser som fan statligt bidrag, samt
_ verka fOr att utveekla det intemationella samarbetet inom ornradet.
Om Socialstyrelsen be stammer det far radet aven fullgora andra uppgifter.
Radet bestar av en ordforande oeh nio andra ledamoter.

Beslutande organ

14 § loom myndigheten finns ett sarskilt beslutsorgan som benarnns So-
eialstyrelsens cad fOr vissa rattsliga sociala oeh medieinska frag~r, som har
till uppgift att avgora
- rattsmedieinska arenden,
_ arenden om faststallelse av konstillhorighet eller tillstand till ingrepp i

konsorgan enligt lagen (1972: 119) om faststallande av konstillhorighet
vissa fall,
- arenden om tillstand till sterilisering,
- arenden om tillstand till kastrering,
- arenden om tillstand till ingaende av aktenskap,
_ arenden om tillstand till abort och tillstand till avbrytande av havande-

skap enligt 6 § abortlagen (1974:595),
- arenden om tillstand till insemination,



- arenden om utl~tande om en persons hlilsotiHst~nd i samband med prov- SFS 2007:1202
ning av en persons Iamplighet aU ta emot elt barn med hemvist utomlands i
syfte att adoptera det,
- arenden dar Socialstyrelsen ska yttra sig over en sadan utredning med

ett utIatande om risk fOr aterfall i brottslighet som avses i 10 § lagen
(2006:45) om omvandling av fangelse p~ livstid, samt
- andra arenden, i vilka Socialstyrelsen p~ begaran av en domstol, en

aklagarmyndighet eHer en polismyndighet ska avge ut[atande om nagons
halsotillst~nd.
Om Soeialstyrelsen bestammer det, far radet avgora aven andra arenden.
OrdfOranden i radet oeh stallfOretradare fOr denne ska ha erfarenhet som

Jagfaren domare.

15 § loom myndigheten finns elt sarskilt beslutsorgan som benamns Riks-
sjulcvArdsnamnden, som har till uppgift att fatta beslut om rikssjukvard en-
ligt 9 a oeh 9 b §§ hillso- och sjukvArdslagen (1982:763).
Om Soeialstyrelsen bestammer det, far namnden aven fullgora andra upp-

gifter.
Rikssjukviirdsnamnden bestAr av en ordfOrande samt nio andra ledamoter,

varav sex ska representera landstingen. en sica representera Statens bered-
ning for medicinsk utvardering oeh en ska representera Vetenskapsradet.
OrdfOrande i namnden oeh stallfOretradare fOr denne ar en representant fran
Soeialstyrelsen.

Anstiillningar och uppdrag
16 § GeneraldirektOren ar myndighetsehef.

17 § Vid myndigheten finns en overdirelctor.

18 § Nationella cAdet fOr organ- oeh vavnadsdonation utses av regeringen
fOr en bestlimd tid.

19 § Nationella radet fOr speeialiseringstjanstgoring utses av regeringen
fOr en bestamd tid. Minst en av ledamoterna sica ut~es pa fOrslag av Soeial-
styrelsen, minst en pa fOrslag av Sveriges Kommuner oeh Landsting, minst
en pa fOrslag av Svenska Lakaresallskapet, minst en pa fOrslag av Sveriges
Hikarforbund och minst en fr~n universitet och hogskolor p~ fOrslag av Hog-
skoleverket.

20 § OrdfOranden RAdet fOr samordning mot hiv/aids utses av rege-
ringen.

Personalansvarsnamnd
21 § Vid myndigheten sica det finnas en personalansvarsnamnd.
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Tillampligheten av vissa rorordningar
22 § PersonalfOretradarforordningen (1987: 1101) ska tilHimpas pa Social-

styrelsen.

Rapportering
23 § Socialstyrelsen ska i fraga om sitt miljomalsarbete enligt 3 § 8 rap-
portera till det miljomalsract som finns inom Naturvardsverket och samrada
med radet om vilken rapportering som behOvs.

Dvcrklagande
24 § Socialstyrelsens beslut i arenden om fordelning av bidrag far inte

overklagas.

Denna fOrordning trader i kraft den 1 januari 2008, da fOrordningen
(1996:570) med instruktion fOr Socialstyrelsen ska upphora att galla.

P1\.regeringens vagnar

GORAN HAGGLUND
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Thomson F~rlag AB. ",I. 08·587 671 00
Elanders. VaUingby 2007
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Socialstyrelsens forfattningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blorn

ji
Sodalstyrelsen

Socialstyrelsens fOreskrifter
om erkannande av yrkeskvalifikationer inom halso-
och sjukvarden;

beslutade den 18 december 2007.

Soeialstyrelsen forcskriver foljande med stOd av 3 kap. 3 § oeh 7 kap.
II a oeh 16 §§ fOrordningcn (1998:1513) om yrkesverksamhet pa hal so-
oeh sjukvardens omrade.

1 kap. TilHimpningsomnide
1 § Foreskrifterna i 2 oeh 3 kap. ska tillampas vid erkannande av yrkes-
kvalifikationer fran ett annat EES-Iand an Sverige till foljd av samord-
ning av minimikrav fOr utbildning till apotekare, barnmorska, lakare,
speeialistlakare, Europalakare, sjukskoterska med ansvar fOr allman
halso- oeh sjukvard, tandlakare oeh speeialisttandliikare.

2 § Foreskrifterna i 2 oeh 4 kap. ska tilliimpas vid omsesidigt erkiin-
nande enligt den generella ordningen av bevis fran eU annat EES-Iand
an Sverige pa formella kvalifikationer.

3 § Foreskrifterna i 2 oeh 5 kap. ska tilliimpas vid erkannande respek-
tive kontroll av yrkeskvalifikationer i samband med aU en yrkesutavare
fran ett annat EES-Iand an Sverige har for avsikt att till fall igt oeh tem-
porart utova ett reglerat yrke i Sverige.

2 kap. Inledande besHimmelser
1 § I dessa foreskrifter anvands beteckningen EES-Iand fOrmedlems-
stater i Europeiska gemenskapen samt Norge, Island och Liechtenstein.
Vad som sags om EES-Iand ska iiven galla Schweiz.
Tredje land anvands som beteckning pa Hinder som inte omfattas av

forsta styeket.

I 1fr Europaparlarnentets Deh nidets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om
erkilnnandc av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, CeJelt 32005L0036) and-
rad genom rAdets direktiv 20061 IOO/EG av den 20 november 2006 (EUT L 363, 20.12.2006,
s. 141,CelClt 32006LOJOO) om anpassning av vissa direktiv nar det galler fri rorlighet for
personer, med anledning av Bulgariens oeh Rumaniens anslutning.

SOSFS
2007:23 (M)
Utkom fran trycket
den 4 januari 2008
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av minimikraven for utbildning
Apotekare
1 § En apotekare som har genomgiht sin utbildning i ett annat EES-
land lin Sverige ska pa ansokan hos Soeialstyrelsen fa legitimation fOr
yrket, om han eHer hon har ett sadant utbildnings-, examens- eller be-
horighetsbevis som anges i 5.6.2 i bilaga V till Europaparlamentets oeh
nidets direktiv 2005/36/EG.

Barnmorskor
2 § En barnmorska som har genomgatt sin utbildning i ett annat EES-
land lin Sverige ska pa ansokan hos Soeialstyrelsen fa legitimation fOr
yrket, om han eller hon har ett sadant utbildnings-, examens- eHer be-
horighetsbevis som anges i 5.5.2 i bilaga V till Europaparlamentets
oeh radets direktiv 200S/36/EG, under forutslittning att beviset upp-
fyller ovriga villkor som stalls i samma direktiv oeh detta har intygats
av den behoriga myndigheten i det andra EES-landet.

Liikare
3 § En llikare som har genomgatt sin utbildning i ett annat EES-Jand
an Sverige ska pa ansokan hos Soeialstyrelsen fa legitimation for yr-
ket, om han eHer hon har ett sadant utbildnings-, examens- eHer beho-
righetsbevis som anges i S.1.1 i bilaga V till Europaparlamentets oeh
radets direktiv 200SJ36JEG.

4 § En llikare som har genomgatt sin speeialistutbildning i ett annat
EES-land an Sverige ska pa ansokan hos Soeialstyrelsen Ia ett bevis
om speeialistkompetens, om han eller hon redan har ett sadant bevis
om specialistkompetens som anges i S.1.3 ibilaga V till Europaparla-
mentets oeh riidets direktiv 200S/36JEG.

Europaliikare
5 § Ansokan om kompetensbevis som allmanpraktiserande lakare i
ett EES-land (EuropaHikare) ska goras hos Soeialstyrelsen.

6 § En Hikare som har avlagt svensk llikarexamen oeh som vill uppna
en kompetens som Europalakare ska efter godklind allmantjlinstga-
ring (AT) i Sverige tjlinstgora som legitimerad lakare i minst tva ar,
motsvarande heltid. Tjanstgoringen ska fullgoras under handledning
inom ett valfritt medieinskt omrade inom den svenska halso- oeh sjuk-
varden.

7 § En lakare som har fau svensk legitimation med stad av 3 § oeh
som vill uppn! en kompetens som Europallikare ska tjanstgora under
handledning inom den svenska halso- oeh sjukvarden i minst tre ar,
motsvarande heltid.
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Minst tre mfmader av tjiinstgoringen ska fullgoras pa sjukhus inom
DagOnkirurgisk specialitet. Dessutom ska minst tre manader fullgoras
pa sjukhus inom saval nagon invartesmedicinsk som nagon barnmedi-
cinsk specialitet. DarutOver ska minst sex manader av tjanstg6ringen
fullgoras inom primarvarden.

SOSFS
2007:23

8 § En lakare fran ett annat EES-Iand an Sverige dar utbildningstiden
till Europalakare var tva ar fram till den I januari 2001 ska, om hans
eUer hennes medicinska grundutbildning omfattar praktiktjiinstgoring

I. pa en avdelning for allmanmedicin vid ett god kant sjukhus,
2. hos en godkiind allmanpraktiserande lakare, eller
3. vid en godkiind vardcentral for primarvard,

fa tillgodorakna hogst ett ar av denna praktik i den tjiinstgoringstid som
enligt 7 § kravs for att en liikare ska fa kompetensbevis som Europa-
lakare.

Sjukskoterskor
9 § En sjukskoterska med ansvar for allman halso- och sjukvard som
har genomgatt sin utbildning i ett annat EES-Iand iin Sverige ska pa an-
sokan hos Socialstyrelsen fii legitimation for yrket, om han eller hon har
ett sadant utbildnings-, examens- eller behorighetsbevis som anges i
5.2.2 i bilaga V till Europaparlamentets och radets direktiv 2005/36IEG.

Tandliikare
10 § En tandllikare som har genomgatt sin utbildning i ett annat EES-
land an Sverige ska pa ansokan hos Socialstyrelsen fa legitimation fOr
yrket, om han eller hon har ett sAdant utbildnings-, examens- eller be-
horighetsbevis som anges i 5.3.2 i bilaga V till Europaparlamentets och
radets direktiv 2005/36/EG.

11 § En tandlakare som har genomgatt sin specialistutbildning i ett
annat EES-land an Sverige ska pa ansokan hos SociaIstyrelsen fa eU
bevis om specialistkompetens, om han eHer hon redan har eU sAdant
bevis om specialistkompetens som anges i 5.3.3 i bilaga V till Europa-
parlamentets och riidets direktiv 2005/36/EG.

Jiimstiilld utbildning eller jOrviirvade riittigheter
12 § En apotekare, bammorska, lakare, specialistlakare, Europalakare,
sjukskoterska med ansvar for allman halso- och sjukvard, tandlakare
eller specialisttandlakare vars utbildnings-, examens- eller behOrighets-
bevis fran ett annat EES-land an Sverige inte uppfyller de krav som
framgar av 1-11 §§ ska iindApa ansokan hos Socialstyrelsen fa legitima-
tion for yrket, bevis om specialistkompetens eller kompetensbevis som
Europalakare, om han eller hon uppfyller de krav pa aU ha genomgatt
en jamstalld utbildning eller rorvarvat rattigheter till yrket som stalls i
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gats av den behoriga myndigheten i det andra EES-landet.

Utbildning pa de/tid
13 § En apotekare, bammorska, lakare, specialistiakare, Europalakare,
sjukskoterska med ansvar for allman halso- och sjukvard, tandHikare
eller specialisttandlakare som har genomgatt sin utbildning pa deltid
och som viII ha sin a yrkeskvalifikationer fran ett annat EES-land an
Sverige erkanda ska pa ansokan hos Socialstyrelsen fa legitimation
fOr yrket, bevis om specialistkompetens eller kompetensbevis som
Europalakare enligt vad som framgar av 1-11 §§, om deltidsutbild-
ningens langd, niva och kvalitet motsvarar en heltidsutbildning och
om utbildningen har godkants av den behoriga myndigheten i det andra

EES-landet.

4 kap. Den generella ordningen for omsesidigt erkannande
av bevis pa form ella kvalifikationer
Allmiinna principer
1 § Den generelIa ordningen for omsesidigt erkannande av bevis pa
formella kvalifikationer for reglerade yrken utgar fran utbildningar pa
foljande fyra nivaer, varav niva I ar den hogsta nivan.

Niva 1: Reglerade yrken som forutsatter hogskoleutbildning som om-
fattar minst fyra ar.
,viva 2: Reglerade yrken som forutsatter hogskoleutbildning som om-
fattar minst tre ar och hogst fyra ar.

Niva 3: Reglerade yrken som forutsatter eftergymnasial utbildning
som omfattar minst ett ar.
,viva 4: Reglerade yrken som forutsatter teoretiska och praktiska ut-
bildningar pa lagre utbildningsnivaer an nivaerna 1-3.

Reglerade yrken - niva 1
2 § Foljande reglerade yrken har i Sverige en utbildning pa niva I:

logoped
- psykolog
psykoterapeut

- sjukhusfysiker

Reglerade yrken - niva 2
3 § Foljande reglerade yrken har i Sverige en utbildning pa niva 2:

- arbetsterapeut
- audionom

6



- biomedicinsk analytiker
- dietist
- kiropraktor
- naprapat
- optiker
ortopedingenjor

- receptarie
- rontgensjukskoterska
- sjukgymnast

SOSFS
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4 § For sjukskoterskor som har ratt att anvanda en skyddad specialist-
beteckning finns sarskilda bestammelser i fOrordningen (1998:1513) om
yrkcsverksamhet pa hii1so- och sjukvardens omrade.

Reglerade yrken - niva 3
5 § Foljande reglerade yrke har i Sverige en utbildning pa niva 3:

- tandhygienist

Svensk legitimation m.m. for reglerade yrken med utbildningar pa
nivaerna 1-4
6 § En yrkesutOvare som fran ett annat EES-land an Sverige har ett be-
vis pa formella kva1ifikationer for nagot av yrkena som anges i 2-5 §§
ska pa ansokan hos Socialstyrelsen, som huvudregel, fa legitimation
eller nagon annan behorighet fOr yrket.
Inedanstaende situationer ska i sHillet foljande galla.

l. En yrkesutOvare som i ett annat EES-land lin Sverige har genom-
gatt en utbildning som inte uppfyller villkoren i Europaparlamen-
tets och radets direktiv 2005/36/EG ska fa legitimation, am den
behoriga myndigheten i det andra EES-landet bekrliftar att utbild-
ningen ar erkand som likvardig med oeh ger samma rattigheter som
en utbildning sam uppfyUer villkoren.

2. En yrkesutovare ska fa legitimation eller migon annan behorighet,
om den behOriga myndigheten i ett annat EES-land an Sverige be-
kraftar att han eller hon dar har genomgatt en utbildning som, aven
om den inte uppfyller de krav som stalls i landet fOr utovande av
yrket, ger yrkesutovaren fOrvarvade rattigheter enligt Europapar-
lamentets ocb radets direktiv 2005/36/EG.

3. En yrkesutOvare som har genomgatt sin utbildning i ett tredje land
och har fatt utbildningen godkand av den behoriga myndigheten i
ett annat EES-land an Sverige ska kunna visa upp ett bevis pa for-
mella kvalifikationer frim det andra EES-Iandet samt kunna styr-
ka minst tre ars yrkeserfarenhet i samma land for att fa legitima-
tion. Yrkeserfarenheten ska intygas av den behoriga myndigheten
i det andra EES-landet.
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SOSFS
2007:23 4. En yrkesuWvare som har genomgatt sin utbildning i ett annat

EES-land an Sverige dar yrket inte ar reglerat ska, om utbildning-
en uppfyHer villkoren i Europaparlamentets oeh nldets direktiv
200S/36/EG, visa upp kompetensbevis eHer bevis pa formella kva-
lifikationer oeh kunna styrka minst tva ars yrkeserfarenhet mot-
svarande heltid under de senaste tio aren i ett oeh samma EES-
land for att fa legitimation for yrket.

5. En yrkesuWvare som har genomgatt en utbildning pa niva tre i ett
annat EES-land an Sverige ska fa legitimation fOr yrket, om han el-
ler hon har genomgatt nagon sadan utbildning som finns forteeknad
i bilaga II i Europaparlamentets oeh radets direktiv 2005/36/EG
oeh detta har intygats av den beh6riga myndigheten i det andra
EES-Iandet.

L

7 § Soeialstyrelsen far inte erkanna ett bcvis pa formeHa kvalifikatio-
ner fOr nagot av de reglerade yrken som anges i 2 oeh 3 §§, om yrkes-
utovaren har genomgatt en utbildning pa niva 4 i ett annat EES-land
an Sverige.

Mojlighet till kompensationsatgiirder
8 § I nedanstaende situationer ska Soeialstyrelsen begara att en yrkes-
ut6vare vidtar kompensationsatgarder fOr att fa legitimation for yrket
eller bevis om speeialistkompetens.

1. En yrkesutOvare som har genomgatt en utbildning som ger beho-
righet till yrket i ett annat EES-land an Sverige men ar minst ett ar
kortare an motsvarande svenska utbildning till samma yrke maste
styrka sina yrkeskvalifikationer genom att praktisera under en an-
passningsperiod eHer gora ett lamplighetsprov. Yrkesutovaren ska
ha raU att valja menan de tva alternativen. En anpassningsperiod
far omfatta praktiktjanstgoring i hogst tre ar.

2. En yrkesutOvare som i ett annat EES-Iand an Sverige har genom-
gatt en utbildning som till sitt innehiill vasentiigt skiljer sig fran
motsvarande svenska utbildning ska alaggas att praktisera under
en anpassningsperiod eHer gora ett lamplighetsprov. Samma sak
ganer om det reglerade yrket i Sverige inbegriper en eHer Hera ar-
betsuppgifter som inte ingar i yrket i det land dar yrkesutovaren
har genomgatt sin utbildning.
Yrkesutovaren ska ha ratt att valja menan anpassningsperiod oeh
lamplighetsprov. En anpassningsperiod far omfatta praktiktjanst-
goring i hogst tre ar.

3. Om en yrkesutovares yrkeskvalifikationer ska provas enligt artikel
10 b, 10 d, 10 f eHer 10 g i Europaparlamentets oeh cadets direktiv
200S/36/EG, far Soeialstyrelsen aHigga yrkesutovaren att prakti-
sera under en anpassningsperiod eller gora ett Himplighetsprov.

8



9 § Soeialstyrelsen far inte begara kompensationsatgarder enligt 8 §
I oeh 2, om de kunskaper yrkesutovaren har tillagnat sig genom yr-
keserfarenhet kompenserar de vasentliga skillnaderna vad galler ut-
bildningstiden eller utbildningens innehilll.

SOSFS
2007:23

5 kap. Tidsbegriinsad legitimation m.m.
t § Till en yrkesutovares underrattelse till Soeialstyrelsen om att tem-
porart oeh tillfalligt i Sverige utova ett reglerat yrke inom hiilso- oeh
sjukvarden ska bifogas

I. ett av den behoriga myndigheten i ett annat EES-land an Sverige
utfiirdat intyg som visar att yrkesutovaren ar lagligt etablerad i det
andra EES-Iandet oeh aU det nar intyget utfardades inte fanns na-
got forbud for honom eller henne att utova yrket,

2. bevis pa yrkeskvalifikationer,

3. bevis pa att yrkesutovaren iett annat EES-Iand an Sverige har utovat
ett yrke, som inte 1irreglerat i det andra EES-Iandet, under minst tva
ar av de fOregaende tio aren vad avser de situationer som anges i
artikel 5.1 b Europaparlamentets oeh rAdets direktiv 200S/36/EG,
oeh

4. uppgifter om det temporara oeh tillfalliga yrkesutovandets varak-
tighet, frekvens, periodieitet oeh kontinuitet.

,--t-
~
i

2 § Soeialstyrelsen ska, efter en underrattelse om att en yrkesutovare
for fOrst a gangen temporart oeh tillfalligt ska komma till Sverige fOr
aU utova ett yrke som regleras enligt den generella ordningen i4 kap.,
kontrollera hans eller hennes yrkeskvalifikationer.

3 § Om Soeialstyrelsen vid en kontroll enligt 2 § finner att det forelig-
ger en vasentlig skillnad mellan en yrkesut6vares kvalifikationer oeh
den yrkesutbildning som kravs i Sverige, ska yrkesutovaren aliiggas
att gora ett lamplighetsprov for att styrka den kunskap eller kompe-
tens som kravs fOr en tidsbegriinsad legitimation eller ett tidsbegran-
sat bevis om speeialistkompetens.

Ir
I

I

6 kap. Ovriga bestiimmelser
1 § Om det finns en skiilig grund for tvivel om aktheten hos ett doku-
ment eller ett bevis pa formella kvalifikationer som har utfardats av en
behorig myndighet, far Soeialstyrelsen begiira att denna myndighet
styrker aktheten hos de utbildnings-, examens-, oeh andra behorig-
hetshevis som har utfardats i ett annat EES-land an Sverige. Soeial-
styrelsen far i sarskilda fall iiven begara att den behoriga myndigheten
intygar at! yrkesutovaren har uppfyllt de minimikrav for utbildning
som avses i 3 kap.
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1. Denna forfattning trader ikraft den 21 december 2007.

2. Genom forfattningen upphavs
_ Socialstyrelsens foreskrifter (SOSFS 2003:4) om omsesidigt er-
kannande av yrkesbehOrighet inom halso- och sjukvarden
Socialstyrelsens fOreskrifter (SOSFS 2004: 10) om villkorslost
erkannande av behorighetsbevis fOr viss balso- och sjukvards-
personal med utbildning fran annat EES-Iand.

;

c.

Socialstyrelsen

KJELL ASPLUND

Maria Jacobsson
(Halso- och sjukvardsavdeiningen)
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Forord

Till Justitiedepartementet

I januari 2007 fick jag i uppdrag art Dvervaga ocb f6resl~ fOrfattningsiind-
ringar inom vissa av departementets omraden med anledning av direktiv
200S/36/EG om erkiinnande av yrkeskvalifikationer. Under arbetet har
jag sarnrart med Utbildningsdepartementet sarnt med Fastighetsmiiklar-
nfunnden och Rikspolisstyrelsen.
Jag tar nu QverUimnapromemorian Erkiinnande av yrkeskvalifikationer

fOrfastighetsmiiklare och viiktare. Uppdraget iir harmed slutf6rt.

Stockholm ioktober 2007.

BertH Bengtsson
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Promemorians huvudsakliga innehall

I promemorian behandlas genomf6rande av direktiv 2005/36IEG om
erkiinnande av yrkeskvalifikationer i svensk ratt, savitt angar dels fastig-
hetsmiiklare, deIs vaktare. De viktigaste iindringarna i direktivet avser
mojlighetema aU u16va tillfallig verksamhet som fastighetsmaklare eller
som vaktare. Rorande maklare fOreslAsatt samma krav pa registrering
som annars ska galla fOrverksamhet av detta slag, fast fOrutsiittningama
fOratt registreringen ska beviljas ska vara nagot annorlunda Betraffande
vaktare fOreshis ett undantag fran kravet pA auktorisation nar det galler
enskilda personer i berorda stater som tillfalligt bedriver verksamhet i
Sverige. For dessa fOreshis i stallet en fOrhandsanmalan tillliinsstyrelsen.
Vidare fOreshis att undantag ska kunna meddelas fran de krav pa utbild-
ning som annars galler fOr vaktaryrket, med innebord att en utlandsk
utbildning ska kunna godkiinnas. Om en utlandsk utbildning inte fullt ut
motsvarar de krav som stalls har ska kompensationsAtgarder kunna kra-
vas. Det fOreslAsocksa en siirskild forumregel fOr provning av auktorisa-
tion avseende sadana bevakningsiOretag dar fOretagets ledning saknar
sate i Sverige.
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1 Promemorians f6rfattningsf6rslag
1.1 Forslag till forordning om anciring i fastighetsmaklar-

fOrordningen (1995: 1028).

Hlirigenom fcireskrivs I i fraga om fastighetsmiiklarfclrordningen

(1995: 1028),
dels att det ska infOras tva nya paragrafer, 1a § och 10 d §, av fciljande

lydelse,
dels att 2 § ska ha fOljande lydelse.

Nuvarande lydelse Fareslagen lydelse

1 a §
Den sam iir behorig all utova

verksamhet sam fastighetsmaklare
i en EES-stat eller i Schweiz far
efter anmalan registreras enligt
5 § fastighetsmaklarlagen
(1995:400) for att tiIljiilligt be-
driva sadan verksamhet i Sverige,
am han eller han har tillfredsstiil-
lande utbildning enligt vad som
sags i 10, 10 a e/ler 10 d §§ ach
sadant jOrsakringsskydd sam avses
i 6 § jOrsta styckel 2 fastighets-
miiklarlagen. Fastighetsmaklar-
namnden ska foreskriva som vil/-
kar for registrering att solcanden i
sin verksamhet har i landet lamnar
skriftliga uppgifter i enlighet med
artikel 9 i direktiv 20051361EG am
erkiinnande av yrkeskvalijikatio-
nero
Fragan am en verksamhet har i

landet kan anses tilljiillig ska
bedomas med hansyn till verk-
samhetens varaktighet ach omfall-
ning samt omstiindigheterna i
ovrigt.
Registrering enligt forsta stycket

galler under ell ar men kan for-
nyas efter anmalan av den regi-
strerade.

1 Jfr n\dets direktiv 200S/36fEG av den 7 september 2005 om erkilnnande av
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005 s. 22 (Celcx 32005L0036). 6



Till ansokningen skall fogas
I. bevis att sokanden inte iir

undenirig,
2. bevis att sokanden inte iir for-

satt i konkurs eller har fOrvaltare
enligt 11 kap. 7 § f6raldrabalken,
3. bevis att sokanden inte har

niiringsfOrbud,
4. bevis att sokanden har sMan

ansvarsfOrsakring som avses i 6 §
fOrsta stycket 2 fastighetsmaklar-
lagen (1995:400), samt
5. bevis att sokanden har sMan

utbildning som avses i 6 § fdrsta
stycket 3 fastighetsmaklarlagen.

Fastighetsmiiklamamnden med-
delar niirmare foreskrifter om
bevis enligtforsta stycket.

2§
Till en ans6kan enligt 1§ ska

fogas
1. bevis att s6kanden inte ar

undenirig,
2. bevis att sokanden inte iir fdr-

satt i konkurs eller har fdrvaltare
enligt 11 kap. 7 § fOraldrabalken,
3. bevis att s6kanden inte har

niiringsilirbud,
4. bevis att sokanden har sMan

ansvarsfOrsakring som avses i 6 §
fdrsta stycket 2 fastighetsmaklar-
lagen (1995:400), samt
5. bevis att sokanden har sadan

utbildning som avses i 6 § fOrsta
stycket 3 fastighetsmaklarlagen.
En anmiilan enligt 1 a § ska in-

nehQlla uppgiji om den lid som
maklaren avser att bedriva verk-
samhet i Sverige. Till anmiilan ska
fogas
I. bevis om maklarens nationa-

litet,
2. bevis om att miik/aren iir be-

hDrig att ul6va miiklarverksamhet
i den andra Slalen,
3. bevis om sadan tidigare be-

driven miik/arverksamhet eller
andra yrkeskvalifikationer sam
miik/aren viii aberopa, samt
4. bevis om det forsiikringsskydd

eller annat skydd rorande yrkes-
ansvar som galler for verksamhe-
ten i Sverige.
Fastighetsmaklamamnden med-

delar niirmare f6reskrifter om
bevis enligt forsta och andra
styckena.
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1.2 Forsiag till lag om andring i lagen (1974:191) om
bevakningsf6retag

Hlirigenom fOreskrivs· att 2, 2 a, 5 oeh 8 §§ lagen (1974:191) om
bevakningsforetag ska ha foljande Iydelse.

9

Nuvarande /yde/se Foreslagen /yde/se

2 §2
Bevakningsforetag far inte be- BevakningsfOretag rar inte be-

driva verksamhet som avses i 1 § driva verksamhet som avses i 1 §
fcirsta styeket utan tillstAnd enligt fcirsta styeket utan tillstiind enligt
denna lag (auktorisation). denna lag (auktorisation).
Foreskriven utbildning av per- Foreskriven utbildning av per-

sonal som skall utf6ra bevak- sonal som ska utfOra bevaknings-
ningstjanst rar ske endast efter tjanst rar ske endast efter auktori-
auktorisation enligt denna lag. sation enligt denna lag. Foretag
Foretag som utan att vara bevak- som utan att varn bevakningsfore-
ningsfOretag bedriver sMan ut- tag bedriver sMan utbildning kal-
bildning kallas utbildningsfOretag. las utbildningsforetag.

Utan hinder av vad sam sags i
flJrsta stycket jar en enskild person
sam ar behorig aU bedriva bevak-
ningsverksamhet i en annan stat
inam Eurapeiska ekonamiska
samarbelsamradel (EES) eller
Schweiz, ti/lfolligt bedriva sddan
verksamhel i Sverige efter del all
verksamheten anmails has lans-
styre/sen.

2 a §J
Regeringen eller den myndighet Regeringen eller den myndighel

som regeringen bestammer rar sam regeringen beslammer far
meddela fOreskrifter om hur olika meddelaflJreskrifter
slag av verksamheter som uWvas 1. om hur alika slag av verk-
med sWd av auktorisation skall samheter som ulovas med slod av
bedrivas. auktorisalion eller efter anmiilan

ska bedrivas samt
2. om sadan anmii/an sam avses

i 2 §.

I 1fr radets direktiv 2005/36IEG av den 7 september 2005 om erkannande av
yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005 5. 22 (Cclcx 32005L0036).
'Senaste Iydelse 2006:517.
J Senaste Iydelse 2006:517.



5 §4
Fraga om auktorisation provas Fraga om auktorisation provas

av Hinsstyrelsen i det Hindar fOre- av liinsstyrelsen i det Ian dar fOre-
tagets ledning har sirt sate. tagets ledning har sitt siite. Om
Lansstyrelsen skall inhamta jOretagets ledning saknar sale i

Rikspolisstyrelsens yttrande innan Sverige provas fragan av lanssty-
auktorisation beviljas. relsen iStockholms tan.

Liinsstyrelsen ska inharnta Riks-
polisstyrelsens yttrande innan
auktorisation beviljas.
Verksamhet som avses i 2 §

tredje stycket anmals till fans-
styrelsen iStockhofms Ian.

8 §5
Tillsyn over auktoriserade be- Tillsyn over auktoriserade be-

vaknings- oeh utbildningsforetag vaknings- oeh utbildningsforetag
utovas av liinsstyrelsen i det liin utovas av Hinsstyrelsen i det liin
dar lOretagets ledning har sirt sate. dar fOretagets ledning har sitt sate
Andra myndigheter skall pa bega- eller. om sate saknas i Sverige. av
ran Illmna liinsstyrelsen den hjalp lansstyrelsen i Stockholms Ian.
som behovs for tillsynen. Tillsyn over sadan verksamhet
Vid tillsynen skal1 liinsstyrelsen som avses i 2 § tredje stycket ut-

sarskilt kontrollera att de villkor ovas av lansstyrelsen i Stockholms
fOr auktorisation som anges i 3 § kin.
all~amt ar uppfyllda. Andra myndigheter ska pi bega-

ran liirnna liinsstyrelsen den hjalp
som behovs fOr tillsynen.
Vid tillsynen over auktoriserade

bevaknings- och utbildningsjore-
lag ska Jiinsstyrelsen sarskilt kon-
trollera att de villkor tOr auktori-
sation som anges i 3 § alltjarnt ar
uppfyllda.

Denna lag trader i kraft den

, Senaste Iydelse 2006:517.
, Senaste Iydelse 1989: 148. 10



1.3 Forslag till forordning om andring i forordningen
(1989:149) om bevakningsforetag

Hfuigenom llireskrivs I dels att det ska infOras en ny paragraf 6 a § av
lliljande lydelse,
dels att loch 15 §§ ska ha lliljande lydelse

Nuvarande lydelse

Idenna fdrordning avses med
- auktorisationsmyndighet: den

llinsstyrelse som enligt 5 § lagen
(1974: 191) om bevakningsforetag
skall pr5va frAgor om auktorisa-
tion fdr bevaknings- och utbild-
ningsfOretag.
- godklinnandemyndighet: den

llinsstyrelse som enligt 6 § n1imnda
lag skall godkiinna personal, llire-
stAndare, styrelseledarnoter och
suppleanter i ett bevakningsfdre-
tag,
- tillsynsmyndighet: den lilnssty-

relse som enligt 8 § samma lag
skall ut6va tillsyn 6ver auktorise-
rade bevaknings- och utbildnings-
lliretag.

Foreslagen Iydelse

I §2
Idenna llirordning avses med
- auktorisationsmyndighet: den

llinsstyrelse som enligt 5 § lagen
(1974:191) om bevakningsfOretag
skall pr5va fu'igor om auktorisa-
tion llir bevaknings- och utbild-
ningslliretag,
- godklinnandemyndighet: den

liinsstyrelse som enligt 6 § n1imnda
lag skall godklinna personal, llire-
stAndare, styrelseledarnoter och
suppleanter i ett bevakningsilire-
tag,
- tillsynsmyndighet: den llinssty-

relse som enligt 8 § n1imnda lag
skall utOva tillsyn over auktorise-
rade bevaknings- och utbildnings-
fOretag saml over sadan verksam-
hel som avses i 2 § tredje stycket
sammalag.

6a§
En anma/an enligl 2 § tredje

stycket /agen om bevakningsfore-
tag ska vara skriftlig och inneha/la
foljande uppgifter om den som ska
bedriva bevakningsverksamhelen:
- nationaiitel
- behiirighel all uliiva verksam-

heten i en annan sial inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsom-
radet (EES) eller Schweiz, om
verksamheten ar reglerad, eller,
om verksamheten inte ar reg/erad
tidigare bedriven verksamhet.

I 1fr radets direktiv 200S/36/EG av den 7 september 2005 om erkannande av
yrkeskvalifIkationer (EUT L 255, 30.9.2005 s. 22 (Cclcx 32005L0036).
1 Senaste Iydelse 2006:518.
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15 §3
Rikspolisstyrelsen f'ar efter sam- Rikspolisstyrelsen tar efter sam-

fad med berorda arbetsmarknads- fad med berorda arbetsmarknads-
oeh bransehorganisationer med-
dela narmare fOreskrifter om hur
olika slag av verksamheter som
utovas med stod av auktorisation
skall bedrivas. Styrelsen tar oeksa
meddela de ytterligare foreskrifter
som behovs fOrverkstiilligheten av
lagen (1974:191) om bevaknings-
foretag oeh denna forordning.

Denna fOrordning trader i kraft den

J Senaste Iydelse 2006:518.

oeh bransehorganisationer med-
dela narmare fOreskrifter
1. om hur olika slag av verk-

samheter som utOvas med stod av
auktorisation eiler efter anmalan
enligl 2 § lagen om bevaknings-
foretag ska bedrivas sam I
2. om sadan anmalan som avses
i2 § /agen om bevakningsforetag.
Styrelsen tar oeksc1meddela de

ytterligare fOreskrifter som behOvs
fOr verkstalligheten av \agen om
bevakningsforetag oeh denna
fOrordning.

12



2 Allmant om EG-direktivet

Europaparlamentets oeh radets direktiv 2005/36IEG om erkiinnande av
yrkeskvalifikationer iir ett led i gemenskapens mal att avskaffa hindren
for fii rorlighet oeh tjanster mellan medlemsstatema, i detta fall genom
att de ska omsesidigt erkiinna behOrighet att tillhandaMlla tjanster pa
grund av examina oeh annan yrkesutbildning. Direktivet ersatter en rad
tidigare direktiv med liknande syfte (77/452IEEG, 77/453IEEG,
78/686IEEG, 78/687/EEG, 78/1026/EEG, 7811027 /EEG, 80/154/EEG,
8011551EEG, 85/384IEEG, 85/432IEEG, 85/433/EEG, 89/48IEEG,
92/51IEEG, 93/16/EG oeh 1999/421EG). Det ska ha genom fOrts senast
den 20 oktober 2007.
Direktivet, som galler fOr stater inom EES oeh Sehweiz, finns i svensk

6versattning intaget som bilaga till denna promemoria i de de1ar som iir
av intresse hiir.
Efter en ingress, som motiverar de viktigaste bestammelsema i direkti-

vet, fciljer 65 artiklar indelade i sex avdelningar. Den fcirsta avdelningen
(artikel 1-4) inneMller definitioner oeh allmanna bestiimme1ser om bl.a.
direktivets syfte. Den andra (artikel 5-9) innehAller bestiimmelser om
friheten att tillhandahalla tidsbegriinsade oeh tillflilliga tjanster i ett
med1emsland dar tjiinsteleverantoren inte ar etablerad. Dessa bestiimme1-
ser iir helt nya i forhAllande till de tidigare direktiven. Den tredje avdel-
ningen (artikel 10-52) konsoliderar nu gallande bestiimme1ser om fiihe-
ten att etablera sig i ett annat med1emsland rur att stadigvarande utOva en
yrkesverksamhet dar. Den fjarde (artikel 53-55) innehiiller vi1lkor rur
utovande av ett yrke, sasom spriikkunskaper oeh anviindande av akade-
misk tite!. Den femte avdelningen (artikel 56-59) behandlar administra-
tivt samarbete mellan behOriga myndigheter oeh genom.f6randet av di-
rektivet. Den sjatte avdelningen (artikel 60-65) tar upp ovriga bestam-
meIser, sasom medlemsliindemas rapportering till kommissionen oeh
vi1ka direktiv som upphavs i oeh med att detta direktiv infcirlivas. Sist i
direktivet finns sju bilagor; en bilaga hanfOr sig till den ilirsta avdel-
ningen med allmiinna bestiimmelser oeh sex bilagor till den tredje avdel-
ningen med bestammelser om frihet att etablera sig.
Har har framilir allt fOljande delar av direktivet intresse.

Avdelning I (Allmanna bestammelser; artikel 1-4) ger vissa grund-
laggande definitioner oeh regler fOrde fall en medlemsstat ("mottagande
medlemsstat") kraver bestamda yrkeskvalifikationer ilir tilltrllde till eller
utovande av ett reglerat yrke. De avser erkiinnande av yrkeskvalifikatio-
ner fOrvarvade i en eller flera andra medlemsstater ("ursprungsmedlems-
stat") oeh ger innehavaren av dessa kvalifikationer behOrighet att utOva
yrket i en sadan stat. Reglema ska tilliimpas rur alIa medborgare i EU
som vill utOva ett reglerat yrke som egen fOretagare eller anstlilld i en
annan medlemsstat an ursprungsmedlemsstaten. De glmer alltsa inte for
juridiska personer. Med ett reglerat yrke menas ett yrke dar det genom
lagar eller andra ilirfattningar krlivs bestiimda yrkeskvalifikationer fOr
tilltrade till eller utOvande av yrkesverksamheten, inbegripet anvandande
av yrkestitel fcirbehAllen den som har viss yrkeskvalifikation. Med yrkes-
kvalifikationer avses kvalifikationer intygade i ett bevis pa formella kva-
lifikationer oeh (eller) yrkeserfarenhet. Med ett siidant bevis menas ett
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examens-, utbildnings- eller annat behOrighetsbevis fOr en yrkesutbild-
ning sam huvudsakligen ligt rum i gemenskapen i enlighet med en med-
lemsstats lagar oeh andra f6rfattningar, varmed jamsHills bevis utfardat i
tredje land oeh erkant i en medlemsstat. Erkannande av yrkeskvalifika-
tioner ger rart att utova det yrke sam personen i fraga lir beMrig fOr i
ursprungsmedlemsstaten pa samma villkor sam medborgama i den mot-
tagande staten, fOrutsatt att det galler jamfOrbara verksarnheter.
Avdelning II (Frihet art tillhandaballa tjlinster; artikel 5-9) innehaller

helt nya regler avsedda art underHitta ert tillfcilligt tillhandahallande av
tjanster. EU-medborgare som lir lagligen etablerad i en medlemsstat
(etableringsmedlemsstaten) f'ar tillhandahalla temporlira oeh tillfalliga
tjanster i en annan medlemsstat ("mottagande medlemsstat") under den
yrkestitel som anvands i etableringsmedlemsstaten utan att behova an-
soka om erkannande av sina kvalifikationer. Tjansteleverantoren ska del
omfartas av regler av yrkesmassig, yrkesriittslig oeh administrativ art
som har direkt samband med yrkeskvalifikationerna oeh tillampas pa alla
yrkesutovare i den mottagande staten, bl.a. regler som ror yrkesdefmitio-
nen, anvandning av titlar, allvarlig ilirsummelse i yrkesutovningen oeh
diseiplinlira ~anster. Fragan am ut()vningen lir temporlir oeh tillfallig ska
bedomas fran fall till fall, i synnerhet pa grundval av tjanstens varaktig-
het, frekvens, periodieitet oeh kontinuitet (artikel 5.) Vidare ges bestam-
melser betraffande bl.a. tillfcillig registrering hos yrkesorganisation i den
mottagande medlcmsstaten (artikel 6), krav p{l skriftlig underrartelse pa
fOrhand till behorig myndighet i den mottagande medlemsstaten jamte
mojligheter till viss f6rhandskontroll (artikel 7), upplysningar fran beM-
rig myndighet i etableringslandet (artikel 8) oeh krav pa information fran
tjansteleverantoren till mottagaren av tjansten (artikel 9) Savirt gIDler
yrken som har betydelse fOr tjanstemottagarens halsa eller sakerhet oeh
som inte erkanns automatiskt enligt artikel 16-20 tar den mottagande
staten pei fOrhand kontrollera ~ansteleverantorens yrkeskvalifikationer
med beaktande av proportionalitetsprineipen (se artikel 7).
Avdelning III (Etableringsfrihet) bygger pa tidigare direktiv i fragan,

dlir det infOrts tva olika ordningar - omsesidigt respektive automatiskt
erkannande av yrkeskvalifikationer. Vissa mindre andringar sker i tidi-
gare bestarnmelser. Avdelningen innehaIler fyra kapitel. I f6rsta kapitlet
(artikel 10-15) aterges den s.k. generella ordningen, som inneblir ett
omsesidigt erklinnande av bevis om yrkeskvalifikationer. Denna ordning
har utvidgats till att omfatta fall som inte omfattas av nagot slirskilt sy-
stem med krav pa yrkeskvalifikationer, antingen dartOr att ert sMant
system saknas eller dlirfOr art en tjansteleverantor av "slirskilda oeh ex-
eeptionella skal" inte uppfyller kraven enligt ert gallande system. En viss
andring sker i tidigare indelning i s.k. erkannandenivaer (artikel II)
Erkannande ska ske om kvalifikationerna minst motsvarar den niva som
ligger omedelbart under den niva som mortagande medlemsstat kraver
(artikel 13). Bestammelser ges om den mottagande statens rart att i vissa
fall kriiva kompensationsatglirder (artikel 14). En mojlighet har infOrts
fOryrkesorganisationer som samtidigt lir representerade pelnationel1 oeh
pa europeisk niva att inratta s.k. gemensamma plartformar fOr att fast-
stiil1akomplerteringsatglirdcr vid betydande skillnader som konstaterats i
utbildningama i medlemslandema (artikel IS). - I andra kapitlet (artikel
16-20) aterges bestammelsema i tidigare direktiv 1999/421EG om en 14



ordning rur automatiskt erkannande av yrkeserfarenhet friin vissa verk-
samheter inom handel, industri och handel som anges i bilaga IV i direk-
tivet. - Det tredje kapitlet avser vissa yrken som hiir saknar intresse. Det
fjarde kapitlet innehaller gemensamma bestiirnmelser om etablering
avseende handlingar, ansokningsforfarande och anv1indning av yrkestitel,
bl.a. att anstikan om erkannande ska inliimnas individuellt till behOrig
myndighet i den mottagande staten och atfoljas av vissa handlingar och
intyg (enbart de som uppriiknas i bilaga VlI).
Avdelning IV avser villkor fdr utovande av yrket (artikel 53-55).

Medlemsl1inderna tar krava de sprakkunskaper som iir ntidv1indiga fOr att
utova yrket (artikel 53). Detta tar ske rurst efter erkannandet av yrkes-
kvaliflkationer, vid det faktiska tilltradet till yrket i fn'iga.
Avdelning V och VI (artikel 56-65) ror bl.a. administrativt samarbete

mellan myndigheter i mottagande medlemsstat och ursprungsmedlems-
stat fOr att underlatta tilliirnpning av direktivet.
loom Justitiedepartementets ornrade har direktivet betydelse hl.a. fdr

fastighetsmiiklarverksarnhet och verksarnhet av bevakningsfdretag. Vad
ang!\r ordningsvakter, forordnas de av polisen fdr att uppriitthatla allm1in
orOOing;deras verksarnhet utgor i denna del myndighetsuttivning. Direk-
tivet kan inte anses omfatta denna yrkesgrupp.
Direktivets effekter avseende ovriga verksarnheter bereds i siirskild

ordning.

3 Fastighetsmaklare - gaUande ratt

3.1 Svenska regler

Enligt 1 § fastighetsmiiklarlagen (1995 :400; FML) avses med fastig-
hetsmiiklare i lagen fysiska personer som yrkesmiissigt fdrmedlar fastig-
heter, delar av fastigheter, byggnader pa annans mark, tomtrlitter, bo-
stadsrlitter, andelsratter avseende lligenhet, arrenderatter eller hyresriitter.
Enligt 5 § ska fastighetsmliklare vara registrerade hos Fastighetsmiiklar-
niirnnden, dock med nagra angivna undantag: dels fdr advokater, dels rur
fastighetsmliklare som agnar sig enbart at fdrmedling av hyresriitter av
vissa slag. En registrering ska avse antingen yrkesmiissig fdrmedling av
samtliga angivna llirmedlingsobjekt, s.k. fullst1indig registrering, eller
ocksa yrkesmiissig llirmedling av enbart hyresrlitter (registrering fdr
hyresrurmedlare). For registrering kravs enligt 6 § 1 st. att miiklaren (1)
inte iir underang, llirsatt i konkurs eller underkastad niiringsfdrbud eller
har fdrvaltare enligt 11 kap. 7 § llirlildrabalken, (2) har viss fdreskriven
ansvarstOrsiikring, (3) har tillfredsstlillande utbildning, (4) avser att vara
yrkesverksam som fastighetsmiiklare samt (5) ar redbar och i ovrigt
Himplig som fastighetsmiiklare. Enligt 10 § doms den som uppsatligen
yrkesmiissigt formedlar fastigheter i strid med vad som fdreskrivs om
registrering i 5 § till boter eller Hingelse i hogst sex miinader. Det kan
papekas att titeln fastighetsmiiklare inte iir skyddad enligt svensk ratt;
man tar kalla sig fastighetsmliklare oavsett yrkesutbildning.
Niirmare regler om registrering finns i fastighetsmiiklarfdrordningen

(1995:1028; FMF). Dar ges i loch 2 §§ vissa bestiimmelser om ansokan, IS



bl.a. att till denna ska fogas vissa bevis att de namnda kraven under 1-3
uppfyllts. Enligt 9 § samma forordning ska utbildning avsedd i 6 § 1 st. 3
omfatta fastighetsformedling, eivilratt med fastighetsriitt, skatteratt, eko-
nomi samt byggnads- oeh varderingsteknik. Om miiklaren ska fdrmedla
enbart hyresratten behover dock utbildningen bara omfatta handledd
praktik hos en registrerad fastighetsmiiklare som agnar sig at fOrmedling
av hyresratter avseende bostadsliigenheter. Fastighetsmiiklamiimnden rar
i sarskilt fall medge undantag frem dessa utbildningskrav. Namnden tar
utfarda niirmare fOreskrifter om utbildningens innehAlI oeh omfattning.
For medborgare i en EES-stat eHer Sehweiz galler emellertid sarskilda

regler om kravet pa yrkesutbildning enligt en forordning om andring i
FMF som tratt i kraft I januari 2007 (SFS 2006: 1268) Enligt 10 § ska de
anses uppfylla kravet pa tillfredsstallande utbildning om den sokande (1)
innehar ett exarnensbevis som kravs i en EES-stat eller Sehweiz for till-
trade till oeh utovande av yrket fastighetsmiiklare dar oeh beviset utflir-
dats i en sadan stat, (2) har utovat yrket fastighetsmiiklare pAheltid under
minst tva ar under de senaste tio aren eller pa deltid under motsvarande
langre tid i en sMan stat dar yrket inte ar reglerat oeh kan visa upp ett
bevis pa att den sokande bar genomgatt en postgymnasial utbildning i en
EES-stat eller Sehweiz om minst ett ar som fOrberett honom eller henne
fOrutovande av yrket, eller (3) kan visa upp ett bevis pa att den s6kande
har genomgatt en reglerad postgyrnnasial utbildning till fastighetsmiik-
lare om minst ett ar i en sMan stat. Vid ansokan om registrering fOr hy-
resformedlare galler i stallet att kravet ska anses uppfyllt om den sokande
innehar ett kompetensbevis for tilltrade till oeh utovande av detta yrke
oeh beviset utflirdats mlgon stat som angetts eller annars kan styrka kvali-
fikationer som hyresformedlare som fOrvarvats i en sMan stat. (10 a §.)
Emellertid sags i 10 b §, att aven om den sokande uppfyller kravet pa
tillfredsstallande utbildning, tar fastighetsmiiklamiimnden krava att den
sokande ska genomga ett liimplighetsprov, ifall inneMllet i utbildningen
som den sokande har genomgAtt skiljer sig vasentligt fran den utbildning
som kravs i Sverige oeh sokanden inte i sin yrkesutovning har tilllignat
sig den kunskap som kravs. Fastighetsmiiklamiimnden tar meddela fore-
skrifter om liimplighetsprovets innehAlI oeh omfattning. Enligt 10 e § tar
niimnden vidare meddela llireskrifter om de dokument, intyg oeh mot-
svarande handlingar som den sokande ska foga till en ansokan om regi-
strering som grundas pa erkannande av utlandska yrkeskvalifikationer
enligt 10 oeh 10 a §§.
Fastighetsmiiklamiimnden har gett vissa ytterligare foreskrifter om

krav fOr registrering som fastighetsmiiklare (KAMFS 2005:3, FMN
2005: 1). Dar anges narmare vad som kravs av bevis enligt 2 § fOrord-
ningen. I fOreskrifterna ges vidare bestammelser om den fordrade utbild-
ningens innehall oeh omfattning. Enligt 7 § provar namnden i varje sar-
skilt fall om en utliindsk medborgare eller en svensk medborgare bosatt i
annat land iin Sverige ska anses uppfylla lagens krav pa tillfredsstiillande
utbildning trots att fOreskrivna bevis inte kan fOretes.
Det kan niimnas att regeringen enligt beslut den 15 december 2005 ut-

sett en sarskild utredare att se over FML oeh overvaga vilka iindringar
oeh kompletteringar i Jagen som bor goras. Enligt utredningsdirektiven
(Dir. 2005: 140) ska utredaren b1.a. uppmarksamma hur lagstiftningen
fungerar vid griinsoverskridande verksamhet, framfor allt i de nordiska 16



3.2 EG-direktivet

landema, oeh Mila sig infonnerad om pagaende arbete inom EU pa rlitts-
omradet. I direktiven betonas att intresset av ett starkt konsumentskydd
genomgaende ska vara vagledande fOrutredaren.

Direktiv 200S/361EG inneMller som niimnt dels en avdelning om frihet
att tillhandaMlla tjiinster (artikel 5-9), dels en avdelning om etablerings-
frihet (artikel 1~52). Bilda ar tillampliga pa fastighetsmliklare.
Reglema i artikel 5 i direktivet om frihet att tillhandahAila tjiinster vid

temportil' oeh tillflUlig yrkesut6vning i arman medlemsstat innebar fOr
mliklarens del, att en medlemsstat inte tar av skiil som ror yrkeskvalifi-
kationer inskranka denna frihet nar mliklaren ar lag ligen etablerad i en
annan medlemsstat fOr att dar utova samma yrke oeh utovat yrket i den
staten under minst tva ar av de senaste ti~ aren; ar yrket reglernt dar
galler inte detta krav pa yrkespraktik. Mliklaren ska emellertid i den nya
staten omfattas av yrkesregler av yrkesmassig, yrkesriittslig eller admi-
nistrativ art som har direkt samband med yrkeskvalifikationema (se nar-
mare 3 ovan). Enligt artikel 6 kan vissa undantag goras fran bl.a. till-
stand, registrering eller medlemskap i en yrkesorganisation eller motsva-
rande. Medlemsstatema tar enligt artikel 7 krava skriftlig ilirhandsunder-
riittelse fran mliklare som ilir ilirsta gangen rurflyttar sig till en ny med-
lemsstat, med ilimyelse en gang om aret. Vissa handlingar kan kriivas:
bevis om nationalitet, laglig etablering oeh yrkeskvalifikationer eller
yrkespraktik (jfr ovan). Tjiinsten ska tillhandahaIlas under yrkestiteln i
etableringsstaten, om det finns en reglerad yrkestitel dar. Enligt artikel 9
tar bl.a. i fall som de angivna beMriga myndigheter i den mottagande
medlemsstaten krllva att mliklaren meddelar mottagaren av tjiinsten vissa
uppgifter, sasom angaende register som mliklaren ar upptagen i, namn
oeh adress till eventuell tillstandsmyndighet i etableringsmedlemsstaten,
yrkessarnmanslutning eller liknande organisation dar han ar medlem,
yrkestiteln fran etableringsstaten el1er om sMan titel inte finns, bevis pa
hans fonnella kvalifikationer samt eventuel1t rursiikringsskydd eller
annat skydd angaende skadestandsansvar.
Vad sedan angar bestiimmelsema om etableringsfrihet., anses enbart

den fOrut omtalade generel1a ordningen (artikel 1~15) tillamplig fOr
fastighetsmliklare. Reglema innebar ett omsesidigt erklinnande av bevis
pa yrkeskvalifikationer. Enlig det nya direktivet glUier en indelning i fern
erkannandenivaer (II §), oeh erklinnande ska ske om kvalifikationema
minst motsvarar den niva som ligger omedelbart under den som den
mottagande medlemsstaten kraver (artikel 13). I vissa fall kan denna stat
krliva kompensationsnivaer; bl.a. kan, fOr de yrken som kraver exakta
kunskaper i nationell ratt oeh dar verksamheten till en vasentiig oeh
konstant del bestiir i att liimnar riidleller hjiUp i fragor som ror nationell
riitt, fOreskrivas antingen en anpassningsperiod el1er lamplighetsprov
utan valriitt rur sokanden (artikel 14). I direktivet har inforts en m6jlighet
for yrkesorganisationer samtidigt representerade pa nationell oeh pa
europeisk niva att inrlitta s.k. gemensamma plattfonner fOr faststiillande
av kompletteringsatgarder, sasom en viss garanti rur kvalifikationsnivan.
_ De nu berorda reglema ar tillllmpliga bl.a. pa fastighetsmliklare nar en 17



invandrare inte uppfyller de fOrut namnda kraven enligt artikel 19 samt
fOr invandrare som tatt bevis pii formella kvalifikationer som utfardats i
tredje land, om derme har tre iirs erfarenhet inom yrket pii en medlems-
stats territorium dar bevis pii formella kvalifikationer erkiindes av viss
sammanslutning eller organisation (se niirmare artikeI3.3).
Enligt artikel 50 kan behOriga myndigheter fOr tilIstiind om att utOva

bl.a. fastighetsmaklaryrket begiira vissa handlingar som anges i en bilaga
(VII): kopia pa kompetens- och examensbevis som ger ratt att utova
yrket i [raga; vidare intyg om vederborandes yrkesverksamhet; intyg av
behorig myndighet eller behorigt organ i ursprungsmedlemsstaten eller
den medlemsstat den utlandske medborgaren kommer fran. Betriiffande
bevis om att sokanden har gott namn oeh rykte oeh inte iir f6rsatt i kon-
kurs, iir det tillraekligt att handlingar uppvisas som iir utfardade av
behoriga myndigheter i angiven medlemsstat. Begiirda handlingar av
detta slag ska tillhandahiillas inom tva manader. Vidare sags i samma
bilaga att om staten ifhlga inte utfardar handlingar av detta slag dessa kan
ersattas av en f6rsakran under ed eller pa heder oeh samvete som lamnats
av sokanden oeh bestyrkts pa visst satt. Niir mottagande medlemsstat av
sina egna medborgare kraver intyg angiiende sokandens ekonomiska
stiillning eller bevis om viss f6rsiikring, ska som tillraekIig bevisning
godtas intyg hiirom utHirdade av banker oeh llirsiikringsbolag i andra
medlemsstater. Slutligen behandlas fallet att en mottagande medlemsstat
av egna medborgare som vill utOva ett reglerat yrke kraver intyg anga-
ende sokandens ekonomiska stiillning eller bevis om f6rsiikring med
vissa villkor oeh omfattning; derma stat ska da som tillraeklig bevisning
godta intyg betraffande detta utfardade av banker oeh f6rsiikringsfljretag
i andra medlemsstater. - I artikel 50 sags oeksa att medlemsstater, insti-
tutioner oeh andra juridiska personer ska behandla overlamnade uppgifter
konfidentiellt. Vidare ges niirmare regler om kontakter med behOriga
myndigheter i den andra medlemsstaten.
De atergivna reglerna iir delvis fOrenliga med nuvarande bestammelser

i FML oeh FMF. Det giiller nu att anpassa den svenska lagstiftningen helt
efter direktivet, varvid det [ramst iir ratten aU bedriva tillflillig maklar-
verksamhet som staller till problem. Det iir tydligt att direktivets ordning
i denna del inte iir alldeles latt att forena med det konsumentskydd som
de svenska reglema gar ut pa. Det star kIart att skyddet enligt direktivet
uppvisar atskilliga luekor, oeh under diskussionen om regleringen i
denna del har friigan stiillts om inte man under sadana forhaIlanden lika
giirna kan lata utlandska maklare tillfalligt verka i Sverige utan att fore-
skriva en sMan ganska omstandlig oeh kostsam kontroll som direktivet
tilliiter; man skulle pii sin hojd krliva en anmlilan om avsikten att bedriva
tilWillig mliklarverksamhet. Det har oeksa sagts att flertalet sadana mak-
lare kan vantas representera seriosa utlandska miiklarforetag oeh dlirfdr
inte behover mlgon siirskild tillsyn. Mot detta kan emellertid inviindas, att
man maste riikna med art liven andra kategorier utnyttjar direktivets reg-
Ier, oeh aU ett delvis bristfalligt konsumentskydd andA iir blittre an inget
ails. Man bor ta till vara de mojligheter direktivet ger art kontrollera
verksamheten oeh fdreskriva information om maklarens bakgrund. Det
fOljande fOrslaget bygger pa denna uppfattning.
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4 Frihet att tillhandahalla maklartjanster

4.1 Flyttning till Sverige for att tilWUligt bedriva maklar-
verksamhet

Som namnt iir en forutsattning for att de siirskilda reglema i direktivets
avdelning 2 ska tillampas, att yrkesuttivaren forflyttar sig till arman
medlemsstat for att bara temporiirt oeb tillfalligt bedriva verksamheten.
Nagot forrnellt erkannande av yrkeskvalifikationer for tilltrade till yrket
bebBvs inte i detta fall. Ar verksamheten mera varaktig, blir reglema i
direktivets tredje avdelning om etableringsfrihet tillampliga (se 5 nedan).
Enligt artikel 5.2 ska fhigan om tjansten tillhandaMlls tempor!lrt oeb
tillfalligt bedomas frfut fall till fall, i synnerhet pa grundval av tjanstens
varaktighet, frekvens, periodieitet oeh kontinuitet.
Niir regler ska ges om den nu angivna kategorin av maklare, verkar det

BverflOdigt att i f6rfattningstexten krava att verksarnheten ska bedrivas
bade temporiirt oeb tillflUligt. Med normalt sprakbruk innebiir en tillflUlig
verksamhet oeksa att den iir temporiir. Det bor dlirflk vara fOrenligt med
direktivet att i lagtexten bara beskriva verksamheten som tilWillig.
Att i fOrfattningstexten siirskilt tala om flyttning till Sverige frarnstar

vidare som missvisande, eftersom det leder tanken till att maklaren at-
minstone tillfalligt ska ha en bostad eller atminstone lokal i Sverige.
Direktivet HiI' inte innebiira nagot sadant krav. Det viktiga i sarnrnan-
hanget bor vara att ban bedriver verksamhet hiir i landet, oavsett hur han i
(lvrigt inrattar sig hiir.

4.2 Krav pa registrering
Fragan blir till en boIjan vilka andringar i bestammelsema om fastig-
hetsmaklare som blir ntldvandiga pa grund av direktivets regler om frihet
att tillbandahaIla tjanster pakallar. Den angivna definitionen av fastig-
hetsmaklare i I § FML omfattar aven den som mera tillfalligt ut()var
sadan maklarverksamhet. Lagen innebiir alltsa, om inte siirskilda regler
ges, att denne ska registreras enligt 6 § - liksom armars bos Fastighets-
maklamiimnden. Det finns skal att i storsta mojliga utstraekning lata
dessa kategorier av maklare folja den allmanna regleringen av mllklaryr-
ket, bl.a. for att ge kundkretsen sa goda garantier som mojligt ror en
kompetent yrkesutOvning; i direktivet betonas vikten av konsumentskydd
oeh konsumentsakerhet niir det galler yrkesregler av med samband med
yrkeskvaliflkationema Ufr artikel 5.3). Direktivet innebiir visserligen att
man inte begiir samma bevis om yrkeskvaliflkationer ror registrering som
om mllklaren skulle etablera sig varaktigt i Sverige. Men de risker som
mojligen detta kan innebiira for konsumentema har tydligen aeeepterats
vid direktivets tillkomst oeh bor i vaIje fall motverkas genom den infor-
mation som ska lamnas frfut de tillfalliga maklamas sida (se 4.4 nedan).
Kunden far pa detta vis klart fOrsig att han eller bon inte har att gora med
den vanliga kategorin av registrerade maklare.
I sammanhanget kan papekas att enligt ett danskt f6rslag till andring

bl.a. av loy om omsaelning af fast ejendom det f6reslas att personer som
vill leverera tjanster som fastighetsm1iklare i landet ska anm1ilas oeb 19



registreras hos Erhvcrvs- og Selskapsstyrelsen i ett offentligt register, i
likhet med vad som redan galler om andra fastighetsmaklare. Losningen
ligger siHunda nara den som har fOreslas.
Registreringen ska alltsa ske bara fOr tillflillig maklarverksarnhet i lan-

det. For att en sadan registrering ska kunna genomforas bor kravas en
sadan forhandsunderrattelse till den behoriga myndigheten - alltsa
niimnden - som anges i artikel 7 av direktivet. Lampligen bOr denna
underrattelse ha formen av en anmalan om registrering; att tala om anso-
kan skulle ge ett felaktigt intryek av att en narmare provning sker om
miiklarens kvaliiikationer fdr registrering. Bestammelser om detta kan
inforas i FMF, dit 6 § 2 st. FML hanvisar rorande narmare villkor fOr
registrering oeh registreringsforfarandet. Aven nar det galler tillfcillig
verksarnhet bOr man vid registreringen skilja mellan fullstandig registre-
ring oeh registrering fdr hyresformedlare.
De vasentliga villkoren for registrering anges i 6 § FML. Hlir bar in-

tresse framfOr allt sadana villkor som har samband med yrkeskvalifika-
tionema oeh darfor omfattas av direktivet. Detta galler punkt 3, som
kraver "tillfredsstallande utbildning". Vad denna allmant sett ska omfatta
framgar av 9 § FMF. 10-lOe §§ gor emellertid undantag for medborgare
i EES-stat eller Sehweiz, vilka kan visa tillfredsstallande utbildning en-
ligt vissa sarskilda regler. Dessa regier, som tar anses motsvara direkti-
vets krav pa laglig ctablering i stater dar maklaryrket ar reglerat, bor
behallas. De bor emellertid kompletteras i enlighet med det nya direktivet
nar det galler maklare fran stater dar yrket inte ar reglerat. Av forord-
ningen bor salunda framga, att en sadan utlandsk fastighetsmaklare tar
registreras redan om han har utovat yrket i den staten minst tva ar under
de senaste tio aren (se artikel 5:1 b i direktivet). Eftersom denna lattnad i
kraven enbart avser yrkeskvalifikationer synes det tillraekligt att de tas in
i de bestiimmelser som avser kvalifikationsfragan.
Mot denna bedomning skulle det kunna invlindas att direktivets syste-

matik inte synes ge utrymme for nagon form av provning av yrkeskvali-
fikationer vid tilWillig verksarnhet. Det ar emellertid en grundlaggande
fdrutsattning att endast den som ar lagligen etablerad i ursprungsstaten,
dvs. innehar de kvalifikationer som dar fordras fOr att utova yrket, ails
omfattas av den frihet som direktivet tillskapar. Avsikten ar inte att
5ppna en mojlighet fOr den som saknar laglig etablering att kringga na-
tionella kvalifikationskrav, med de risker detta skulle medfora for kon-
sumenter. Det lar darfor vara forenligt med direktivet att en formell
granskning av den lagliga etableringen, oeh de yrkeskvalifikationer som
den grundar sig pa, kan goras innan den tillHilliga registreringen genom-
rurs.
Vad angar ovriga villkor for registrering, kan de inte anses direkt be-

rorda av direktivet. De galler inte yrkeskvalifikationer i vanlig mening.
Vissa skal kan tala for att man skulle krava samma utredning om redbar-
het oeh lamplighet fOr tillflillig maklarverksarnhet har i landet som for
etablering. AlItfdr stranga krav i detta hanseende kan dock komplieera
registreringen oeh motverka direktivets syfte att oka rorligheten for per-
soner oeh tjiinster mellan medlemsstatcrna. Det verkar stamma bast med
direktivets installning om man pa denna punkt inskranker sig till att for
tilWillig miiklarverksamhet begara bevis om art maklaren i:irbehorig art
utova maklarverksamhet i det land dar han i:iretablerad. Kravet enligt 6 § 20



FML pci att maklaren skall vara redbar ocb Himplig kvarstcir lindA, ocb
finns det anledning att tvivla pii detta har fastighetsmiiklamamnden moj-
lighet att begara ytterligare utredning i fragan. Enligt artikel 8 i direktivet
far de behOriga myndigbetema i den mottagande medlemsstaten av behO-
riga myndigheter i etableringsmedlemsstaten begara upplysningar om att
tjlinsteleverantoren iir lagligen etablerad dar, fOljer god sed oeb inte har
fldragit sig yrkesmassiga disciplinara ocb straffrattsliga pe:\foljder.
Vidare firms skaI att fordra bevis om att miiklaren bar vederborlig an-

svarsforsakring. Detta senare krav, som iir vasentligt frein konsumentsyn-
punkt, bOr man inte slii av pa fOr utlandska mliklare ens nar de bara till-
falligt verkar i Sverige. Det iir att miirka att enligt artikel 5.3 i direktivet
ocksii tillHilligt verksarnma tjiinsteleverantorer ska omfattas bl.a. av sa-
dana yrkesregler av administrativ art i den mottagande medlernsstaten
som har direkt oeh speeifikt samband med konsumentskydd. Att krav pci
fOrslikring tar stallas synes oeksci forutsatt i artikel 7:1, som tilliiter att en
tjansteleverantor som rur rursta ge:\ngenrurflyttar sig till annan medlems-
stat enligt direktivet far avkravas bl.a uppgifter om eventuellt forsiik-
ringsskydd eller annat personligt eller kollektivt skydd rorande yrkesan-
svar. Som namnt har oeksA bevis om fdrslikring siirskilt behandlats i
artikel 50, som utgAr fran att forsiikring med vissa villkor oeb med viss
omfattning kan kravas oeksa av utllindska medborgare. Direktivet synes
alltsa tillAta att man oeksA betraffande tillflillig mliklarverksamhet behAl-
ler kravet pA rursiikringsskydd med samma innehAll som annars. Att
marka lir att ime:\ngaandra llinder ansvarsforslikringen kan vara av annan
typ lin i Sverige - den tacker bara skadest6ndskrav som framstiills under
fdrslikringstiden ("claims made-fdrslikring"). I den man vi inte godtar
derma fOrsiikringstyp fOr mliklare som lir etablerade i Sverige, bor den
inte accepteras beller rur tillf::illigtverksarnma miiklare.
Av det sagda framgAr att det i fdrsta hand blir fastighetsmiiklarniimn-

den som i samband med registreringen tar prliva under vilka fOrhAilanden
verksamheten kommer att utOvas. Tilliedning for derma bedomning bOr i
lagstiftningcn anges att fragan om miiklaren endast tillflilligt ska utOva
yrket i Sverige ska bedomas med hiinsyn till den avsedda verksamhetens
varaktighet oeh omfattning samt omstiindigbeterna i ovrigt. I detta liggeT
da att man samtidigt enligt direktivets anvisningar ska beakta tjlinsternas
frekvens, periodicitet ocb kontinuitet. Enligt vad som sags i det foljande
kommer niimndens provning att regleras i FMF, inte i FML. Det bor
alltscivara i fOrordningen som en sadan bestiirnmelse tas in.

4.3 Krav pa farhandsunderrattelse
En medlemsstat tar enligt artikel 7 fordra fOrbandsunderrattelse om till-
fallig maklarverksamhet. Som namnt bor sAdanunderrattelse ges genom
anmalan om registrering. Dess innehAll kan dci liiggas till grund for regi-
streringsbeslutet. Vad anmalan ska irmehAlla bor kunna regleras i en
sarskild bestammelse i FMF. Kraven kan inte vara detsamma som vid
ans6kan om vanlig etablering i landet. Uppgifter bor givetvis liimnas om
det grundlaggande kravet pa mliklarverksamhet under viss tid i den stat
dar maklaren ar etablerad samt om den tid som mliklaren avser att be-
driva verksamhet i Sverige och om erforderligt fdrslikringsskydd. 21



Forhandsunderrattelsen ska enligt artikel 7 fomyas en gang om aret,
om maklaren har for avsikt att tillhandahalla temporara eller tilWilliga
tjanster under det aret. Lampligen bor detta astadkomrnas genom att
registreringen galler under ett ar i taget men tar fomyas efter anmalan av
den registrerade.
Ifall maklaren inte alls lamnar mlgon underrattelse eller om denna inte

uppfyller fOrordningens krav komrner han inte att registreras i vederbOr-
lig ordning, oeh han tar dAanses sakna ratt att bedriva maklarverksamhet
i landet Ufr 5 §). Bedriver han andA sitdan verksarnhet riskerar han
straffansvar (se 10 § FML). Man kan satta i fraga om ett sMant ansvar
bor omfatta oeksa den som tilWilligt bedriver maklarverksamhet i landet.
Det ar emellertid konsekvent att tilWilligt verksamma maklare oeksa i
detta hanseende skulle vara likstallda med etablerade yrkesutovare i
medlemsstaten, oeh nagot sadant kan inte anses strida mot direktivet. Inte
minst fran konsumentsynpunkt tar man halla uppe kravet pAnAgon sank-
tion vid overtriidelse av registreringsreglema. Samrna strafibestammelse
bor alltsa galla vid tilWillig maklarverksarnhet. Nagon siirskild regel om
denna pafoljd behover inte ges i lagen eller fOrordningen; den foljer
direkt av en tilHimpning av FML:s bestammelser.
Inte heller behover nAgon uttryeklig bestammelse inforas om att en so-

kande som inte liirnnar vederborliga uppgifter bor anmanas att komplet-
tera denna oeh informeras om fciljdema av att han under later komplette-
ring; en sadan servieeskyldighet tar anda anses framga av allmiinna fOr-
valtningsrattsliga prineiper (se sarskilt 4 § fOrvaltningslagen). Eventuellt
kan den i llirtydligande syfte tas in i fOreskriftema for fastighetsmiiklar-
niirnnden. - Vad angae regler om administrativt samarbete meUan beho-
riga myndigheter i de bAda medlemsstatema (artikel 8) kan oeksa dessa
tas in i fcireskriftema fOrnamnden.
Som namnt kriiver artikel 50 i direktivet en konfidentiell behandling av

overliirnnade uppgifter (se aven artikel 56). Bestammelsen kan komma i
konflikt med den svenska offentlighetsprineipen. Detta ar emellertid en
fraga som galler direktivets genomforande over huvud taget; den bor inte
behandlas sarskilt fOr fastighetsmaklamas del.

4.4 Information till maklarkunder
Som niirnnt medger artikel 9 i direktivet att de svcnska myndighetema
staller upp vissa krav pa information till "tjanstemottagaren" - alltsA till
maklarens kunder och deras motparter - om maklarens fcirhAllanden.
Bl.a kan fordras uppgifter om registrering i offentligt register, yrkes-
sammanslutning oeh liknande organisation dar maklaren ar medlem,
yrkestiteln eller, om sadan titel inte fInns, bevis pa formella kvalifikatio-
ner oeh den medlemsstat dar maklaren tilldelades denna titel samt upp-
gifter om eventuellt fcirsakringsskydd eller annat personligt eller kollek-
tivt skydd rorande yrkesansvar.
Fragan blir dol i vad man denna mojlighet ska utnyttjas nar direktivet

infilrlivas med svensk lagstiftning. Det ar naturligt att de maklare som
tillflilligt erbjuder sina tjanster i enlighet med direktivet inte alltid har
samma yrkesutbildning som registrerade svenska fastighetsmaklare.
Kraven pit utbildning varierar i de olika medlemsstatema, oeh iiven om 22



kunden kan rakna med aU m1iklaren har viss praktik kan man inte rakna
med samma kunskap i svensk raU och svenska fOrhallanden som maklare
med battre anknytning till Sverige - inte ens om maklaren undergar eu
sAdant lamplighetsprov som fOreskrivs i lOb § FMF. Det finns en risk aU
kunden inte observerar sAdana skillnader mot maklare som etablerat sig i
landet. Det talar for aU man i vart fall b5r fOreskriva en information till
kopare och saljare som maklaren tar kontakt med. De uppgifter som
tillats enligt direktivet tar visserligen inte direkt sikte pa maklarens yr-
keskvalifikationer men klargor aUhans bakgrund ar mera speciell an vad
som brukar giilla for fastighetsmaklares del.
Den maklare som tillflilligt vill utova verksamhet i Sverige bOr alltsa

Alaggas aU sa snart han fm' kontakt med en fastighetssiiljare eller fastig-
hetsktlpare informera om aU han ar registrerad hos Fastighetsmaklar-
namnden fOr tillfiillig maklarverksamheten i landet och om hans fors1ik-
ringsskydd. Lampligen btlr informationen ske skriftligen.
I FML saknas regler om information. SAdana finns daremot i FMF, fast

de endast giiller meddelanden till och fran fastighetsmaklamarnnden.
Med tanke pa aU det giiller en skyldighet gentemot kundema kunde det
ligga nara till hands aU i sjalva lagen ta in en bestiimmelse om skyldighet
ror maklare av den angivna kategorin aU innan uppdragsavtal traffas
liimna andra parten information. Fnigan ar emellertid om det !iTnodviin-
digt aU andra FML pa deua vis. I lagens 6 § 2 st. sags redan i dag aU
narmare foreskrifter om villkoren fOr registrering och om registrerings-
fOrfarandet meddelas av regeringen eller av den myndighet som reger-
ingen bestammer. En mojlighet kan darfOr vara att fastighetsmaklar-
namnden som villkor fOrregistrering stiiller upp kravet att maklaren i sin
verksamhet informerar om vissa angivna forhAllanden rtirande verksam-
heten som kunden bor kiinna till. For aU utredningen ska anses "tillfreds-
smllande" i lagens mening skulle alltsa maklaren klargBra fOr kunderna
sin brist pa tidigare praktik i Sverige; informationen rar ses som en del av
sMant konswnentskydd som direktiven talar om i samband med kravet
pa yrkeskvalifikationer. AU detta iir llirenligt med direktivet synes vara
klart. Om maklaren underlater aU informera i enlighet med eU sAdant
villkor tar han anses ha brustit i de krav som framgar av 6 § FML och
riskerar aU fa registreringen aterkallad enligt 8 § 1 p. FML.

5 Etableringsfrihet for maklare
Som namnt innehAller direktivet delvis nya regler rBrande yrkeskvalifi-
kationer ocksa for fastighetsmaklare som etablerar sig i annat medlems-
land. Det galler den s.k. generella ordningen som innebiir eU omsesidigt
erkiinnande av bevis pa yrkeskvalifikationer. Denna ordning bygger pa
olika nivaer fOryrkeskvalifikationer och eU system med vissa kompleue-
ringsatgiirder. Indelningen i nivaer har nwnera andrats, liksom ocksa
vissa villkor fOrerkiinnande.
De tidigare reglerna framgick av fOreskrifter utfardade av Fastighets-

maklarnamnden, och det bBr vara tillrackligt aU iindringen sker idem; att
intOra direktivets regler med alla detaljer i FMF skulle gora fOrfattnings-
texten mera svaroverskAdlig, och de torde i deona del ha eU begriinsat 23



allmant intresse. Det ar liittare att aeeeptera foreskrifter av denna typ nar
de galler inom en myndighet. I denna del bor man alltsa kunna behalla de
nuvarande bestammelserna i FML oeh FMF. En altemativ mojlighet ar
att man i 10 oeh lOa §§ FMF for in sadana regler om erkiinnandenivaer
m.m. som fOljer av direktivets bestammelser. Har foreslAs dock i forsta
hand den enklare IOsningen att lata nlirnnden utfarda reglerna.

6 BevakningsfOretag

6.1 Nuvarande fOrfattningsreglering

Enligt I § lagen (1974:191) om bevakningsioretag kriivs auktorisation
for att bedriva verksarnhet som innebiir yrkesmassig bevakning av visst
angivet slag. Auktorisation kriivs oeksa fdr att fa bedriva sadan utbild-
ning som gillier som forutsiittning fOr att fa utfdra bevakningstjanst. Ett
foretag som sysslar med sadan utbildning utan att vara bevakningsfdretag
kallas utbildningsfOretag (2 §). Lagen giiller savaI for verksarnhet som
bedrivs av en juridisk person som fOr verksarnhet som bedrivs av en
enskild fysisk person (i enskild firma). Auktorisation rar beviljas endast
om det kan antas att verksarnheten kommer att bedrivas pa ett sakkunnigt
oeh omdomesgillt siitt oeh i ovrigt i overensstammelse med god sed inom
branschen, att den inte kommer att Ia en fran allman synpunkt oliimplig
inriktning oeh att den kommer att uppfyUa de krav som stalls pa slidan
verksarnhet. Sarskilt ska beaktas att fdretaget har en lamplig organisation
oeh planHiggning av sin verksarnhet (3 §.) I beslutet om auktorisation ska
anges vilket slag av verksarnhet auktorisationen avser. All personal hos
ett auktoriserat bevakningsforetag ska vara godkand vid provning med
avseende pa laglydnad, medborgerlig pAlitlighet samt lamplighet i ovrigt
fOr anstiillningen. Detsamma gaIler fdrestandaren fdr verksarnheten samt
ledamoter oeh suppleanter i bevakningsfdretagets styrelse (4 §). Fragor
om auktorisation provas av liinsstyrelsen i det Ian dar fdretagets ledning
har sitt siUe, sedan yttrande fran Rikspolisstyrelsen inhiimtats (5 §). Sar-
skild provning betriiffande personalen sker hos lansstyrelsen i det Ian dar
personalen i fraga huvudsakligen kommer att tjanstgora, medan fdrestan-
dare samt styrelseledamoter och suppleanter provas av den lansstyrelse
som utovar tillsyn over personalen - dvs. i det Ian dar ledningen har sitt
siite. (6 §, jfr 8 §). Regier finns oeksa om aterkallelse av auktorisation
oeh godkannande (13,13 a §§).
Nlirmare bestiimmelser fmns i f6rordningen (1989:149) om bevak-

ningsforetag. Dar [mns regler om innehaIlet i ansokningar om auktorisa-
tion av bevakningsforetag (2 §), utbildningsfdretag (3 §) oeh bevaknings-
fdretag som ska bedriva utbildning (4 §). Bl.a. ska ansokningen innehiilla
utbildningsbevis over fdreskriven utbildning oeh intyg som styrker erfa-
renhet fran bevakningsverksarnhet (6 §).
Enligt f6rordningen rar Rikspolisstyrelsen efter sarnrad med berorda

arbetsmarknads- oeh bransehorganisationer meddela nlirmare foreskrifter
om hur olika slag av verksarnheter som utovas med stod av auktorisation
ska bedrivas. Styrelsen rar oeksii meddela de ytterligare f6reskrifter som
behovs for verkstillligheten av lagen oeh forordningen (15 §). I de fOre- 24



6.2 Genomf6rande av direktivet

skrifter som Rikspolisstyrelsen har meddelat med stUd av bemyndigandet
(RPSFS 2006:15 - FAP 579-2) regleras bl.a. fnigor om utbildning for
personal i bevakningsiliretag. Bl.a. finns i 7 kap. bestammelser om obli-
gatorisk utbildning for vaktare inom bevakningsbransehen. Enligt fOre-
skriftema tar vaktare inte sjiilvstandigt utfora bevakning innan han eller
hon genomgart vaktargrundutbildning. Vidare foreskrivs viss fortbildning
samt sarskild utbildning fOrvissa andama\. Utbildningen regleras i detalj
i bilagor till fOreskriftema.

Direktivet utgiir friin en grundlaggande prineip om frihet art ti11handa-
halla tjanster i berorda stater. En tjlinsteleverantor som ar lagligen etable-
rad i en stat som omfattas av direktivet ska s~\ledes ha ratt att tillhanda-
halla sina tjanster i en annan sMan stat utan hinder av ev. kvalifikations-
krav fOr yrket dar. Detta giiller dock bara om det liTfraga om ett reglerat
yrke i etableringsstaten. Om sa inte ar fallet innebiir direktivet en rart att
tillhandahalla tjanster for den som har viss erfarenhet av yrket i etable-
ringsstaten (tva ars uttivning under en period av tio iir). En enskild vak-
tarfirma som ar etablerad i en stat dar bevakningsverksamhet ar reglerad
ska alltsa ha ratt att tillflilligt bedriva verksamhet har. Detsamma galler
en enskild vaktarfirma friin en stat dar verksamheten inte ar reglerad, om
kravet pa yrkeserfarenhet iir uppfylld.
UtOver ratten till tillfallig etablering innebiir direktivet i nu aktuellt av-

seende vidare en rart fOren person med en vaktarutbildning fran en annan
medlemsstat art aberopa denna vid anstiillning har i landet. Om kraven pa
utbildning har ar striingare an i den andra staten ger direktivet mojlighet
att krava viss kompletterande utbildning.
Fragan ar nu hur direktivet bor genomruras i svensk ratt nar det galler

vaktare.
Niir det till att bOrja med galler riitten till tillflillig etablering galler som

tidigare niirnnts direktivet inte for bevakningstjanst bedriven av juridiska
personer. For deras del kommer liksom hittills kraven pA auktorisation
oeh godkannande av svensk myndighet att giilla liven nar verksamheten
ar tillflillig. Daremot blir direktivet tilliimpligt rur verksamhet som be-
drivs av enskilda personer, dvs. inom ramen fOr en enskild firma. Flera
sAdana firmor har auktorisation att bedriva bevakningsverksamhet har i
landet. Det finns anledning att riikna med att sAdana firmor som ar etable-
rade i andra medlemsstater kan ha intresse av art tillfaIligt ligna sig at
verksarnhet har i landet i eolighet med de nya reglerna i direktivet. Ofta
lar det bli fraga om myeket kortvarig verksamhet, exempelvis vid varde-
transporter over grlinsen eller nar nl\gon enskild person vid ett he It till-
falligt besok i Sverige har med sig vaktare fdr sitt personliga skydd.
De gallande lagbestiimmelsema om krav pa auktorisation f<iratt fAbe-

driva bevakningsverksarnhet har i landet gar inte att forena med direkti-
vets regler i deona del. Kravet pa auktorisation maste alltsa tas bort.
Fragan ar sedan om den tilWilliga verksamheten ska fi1bedrivas he It fritt,
utan nagon insyn oeh kontroll, eller om det finns mojlighet oeh anledning
att pa nagot satt reglera den.
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Som angetts i avsnitt 2 omfattas en tjansteleverantor som tillfalligt ver-
kar i en annan medlemsstat av den statens regler om det yrket. Nagot
krav pa tillstand eller registrering i den stat dar tjansteleverantoren
tilWilligt verkar ar inte aktuellt nar det galler tillfallig bevaknings-
verksamhet. Daremot bor direktivets bestiimmelser om ratt att krliva
fdrhandsanmalan utnyttj as. Denna anmalan kan kombineras med den
mojlighet direktivet ger att fran etableringsmedlemsstaten inhiimta
upplysningar i olika avseenden - om den som ska utOva verksamheten ar
lagligen etablerad. har foljt god sed eller adragit sig pafoljder av olika
slag. Pa detta satt rnr man i Sverige vissa fOrutsattningar att kontrollera
att endast den som har ratt till det enligt direktivet bedriver verksamhet
har i landet. Det kan ocksa vara liimpligt att myndigheten nar anmalan
mottas erinrar om de krav som i Sverige stalls pa viiktarnas
kvalifikationer. Nagon annan forhandskontroll over viiktamas liimplighet
eller nagra sanktioner vid deras misskotsellar inte vara praktiskt mojliga.
Forh81landet tar anses acceptabelt i vart fall vid helt kortvariga insatser.
Pagru- bevakningstjansten en inte helt obetydlig tid bor den inte anses
tillfallig, och da blir reglema om auktorisation tillampliga.
En siidan fOrhandsanmalan bor ske till en och samma myndighet obe-

roende av var i landet verksamheten ska bedrivas. Liimpligen bor denna
myndighet vara lansstyrelsen i Stockholms Ian. En iindring med denna
innebord bor alltsa tas in i lagen om bevakningsforetag. Samma lanssty-
relse bor ocksa ges ansvaret att ha tillsyn over den tillfalliga verksamhet
som sedermera bedrivs i landet.
Niirmare fOreskrifter om f6rhandsanmalan bor fa meddelas av reger-

ingen eller den myndighet som regeringen bestammer.
Nar det galler godkannande av personal som har utliindsk utbildning

behOvs inte nagon iindring i lagen eller i fdrordningen om bevakningsf6-
retag. Direktivet bor i stallet i denna del genomf6ras genom andringar i
Rikspolisstyrelsens fOreskrifter. Styrelsen bor s81edes enligt gallande
bemyndigande i lagen och f6rordningen kunna foreskriva vissa kompen-
sationsatgarder nar utbildningen i den andra medlemsstaten framstlir som
klart otillracklig fOratt verksamheten skall kunna bedrivas sakkunnigt.
I samband med de andringar som har foreslagits ovan bor vidare den

forumregel infOras om provning av auktorisation av fOretag som saknar
sate i Sverige och som fOreslogs i en tidigare promemoria (Ds 2003 :50) .
En sadan regel utgor niimligen en fdrutsattning fOratt fOretag fran andra
medlemsstater ska kunna etablera sig i Sverige.

7 Ekonomiska konsekvenser

I denna promemoria f6reslas ett antal andringar som galler mojligheten
att ut5va tillfallig verksamhet som miiklare och viiktare. Betriiffande
miiklare ska salunda samma krav pa registrering som annars galla fOr
verksamheten, aven om fOrutsattningarna for att registrering ska beviljas
ar nagot annorlunda. I denna del kommer f6rslaget inte att medf()ra nagra
kostnader for det allmanna. Nar det galler viiktare fOreslas ett undantag
fran kravet pa auktorisation i fhiga om enskilda personer som tillfalligt
bedriver verksamhet i Sverige. Inte heller fOrslaget i denna del bor for- 26



anleda nagra kostnader fdr det allmanna. Vad sedan angar de fdrslag som
tar sikte pa mojligheten att infdr ett godkannande som viiktare har abe-
ropa en utHindsk utbildning kan den nya ordningen atminstone till en
borjan innebliTa vissa kostnader fdr det allmanna. Rikspolisstyrelsen har
salunda att utarbeta nya ilireskrifter i fragan, och dessa ska sedan tilliim-
pas av llinsstyrelsen vid godkannandeprovningen. De okade kostnaderna
far dock f6rutsattas bli av sa ringa omfattning att de kan rymmas inom
ramen fdr gallande anslag.

8 F6rfattningskommentar

8.1 Forslaget till lag om andring i lagen (1974: 191) om
bevakningsfdretag

2 § Bevakningsfdretag tar inte bedriva verksamhet som avses i 1 § f6rsta
stycket utan tillstAnd enligt denna lag (auktorisation).
Foreskriven utbildning av personal som ska utf6ra bevakningstjlinst far

ske endast efter auktorisation enligt denna lag. Foretag som utan att vara
bevakningsiliretag bedriver sadan utbildning kallas utbildningsfdretag.
Utan hinder av vad som sags iforsta stycketfar en enskild person som

iir behorig all bedriva bevakningsverksamhet i en annan stat inom Euro-
peiska ekonomiska samarbetsomradet (EES) eller Schweiz, tiJ/flilligt
bedriva sadan verksamhet i Sverige efter det att verksamheten anmiiJts
hos JansstyreJsen.

Tredje stycket liTnytt. Det innebar att viss bevakningsverksarnhet som
bedrivs i Sverige av enskilda som liTbehOriga att bedriva bevaknings-
verksamhet i en annan stat inom EES eller i Schweiz undantas fran kra-
vet pa auktorisation. MBjligheten till undantag galler endast fdr sAdan
verksamhet som tillfalligt bedrivs har i landet och som dessutom anmiilts
till llinsstyrelsen. Med "tillflilligt" avses bevakningsverksamhet pa hogst
nagon dag; vidare bor beaktas hur ofta vederborande utBvat sadan verk-
samhet i landet. Bestammelsen har motiverats iavsnitt 6.2.

2 a § Regeringen eiier den myndighet sam regeringen bestiimmer far
meddeJa foreskrifter
1. om hur olika slag av verksamheter som utovas med st6d av auktorisa-
tion eiier efter anmiilan sicabedrivas samt
2. am sddan anmiiian som avses i2 §.

I paragrafen har inf6rts en mojlighet fdr regeringen eller den myndighet
som regeringen bestiimmer att meddela fdreskrifter om hur siidan till-
rallig verksarnhet som utOvas efter anmiilan enligt 2 § tredje stycket ska
bedrivas. Bestiimmelsen ger ocksa stOd fOrregeringen eHer den myndig-
het som regeringen bestiimmer att meddela fdreskrifter om den anmalan
som ska ske. Bestammelsen har motiverats iavsnitt 6.2.
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5 § Fraga om auktorisation provas av Hinsstyrelsen i det liin dar fOreta-
gets ledning har sitt slUe. Om jOretagets ledning saknar sate i Sverige
provas fragan av lansstyrelsen i Slockholms Ian. Uinsstyrelsen ska in-
hiimta Rikspolisstyrelsens yttrande innan auktorisation beviljas. Verk-
samhel som avses i 2 § Iredje stycket anmiils till lansstyrelsen i Stock-
holms liin.

I den nya andra meningen har intagits en sarskild forwnregel betraffande
auktorisation av bevakningsfOretag for sAdana fall dar ledningen saknar
sate i Sverige. Vidare har i en ny sista mening intagits en forwnregel
betraffande anmalan om tilWillig bevakningsverksamhet. Bestammel-
serna har motiverats i 6.2.

8 § Tillsyn over auktoriserade bevaknings- och utbildningsfOretag ut-
ovas av liinsstyrelsen i det liin dar f6retagets ledning har sitt sate eller,
om sate saknas i Sverige, av liinsstyrelsen i Slockholms liin. Tillsyn over
sudan verksamhet som avses i 2 § Iredje stycket ulovas av lansstyrelsen i
Stockholms Ian. Andra myndigheter ska pa begaran liimna lansstyrelsen
den hjiilp som behOvs for tillsynen.
Vid tillsynen over auktoriserade bevaknings- och ulbildningsjOretag

ska lansstyrelsen sarskilt kontrollera att de villkor for auktorisation som
anges i 3 § alltjiimt ar uppfyllda.

I paragrafen har intagits nya bestiimmelser om tillsynen over sadana
bevakningsioretag som saknar sate i Sverige samt om sadana foretag som
bedriver verksamhet har efter anmalan enligt 2 § tredje stycket. Bestiim-
melserna innebar att liinsstyrelsen i Stockholms liin ska svara for sadan
tillsyn. Bestammelsema har motiverats i 6.2.
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Nedan redovisas de delar av direktivet som ar av intresse for denna promemoria

L 255/22 Europeiska union ens officiella tidning 30.9.2005

EUROPAPARLAMENTETS OCH RAoETS DlREKTIV 2005/36/EG

av den 7 september 2005

om erkannande av yrkeskvalifikationer

(text av betydelse for EES)

EUROPAPARLAMENTETOCHEUROPEISKAUNIONENSMD HAR
ANTAGITDETIADlREKTlV

med beaktande av fordraget om upprattandet av Europeiska
gemenskapen. sarskilt artikel 40, artikel 47.1, artikel 47.2 forsta
och tredje meningama samt artikel 55,

med beaktande av kommissionens forslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-
tenS yttrande (2),

i enlighet med forfarandet i artikel 251 i fordraget (~, och

av foljande skal:

(1) Enligt artikel 3.1 c i fordraget ar ett av gemenskapens
mal att avskaffa hindren for fri rorlighet for personer
och tjanster mellan medlemsstatema. For medlemssta-
temas medborgare innebar detta bland annat ratten att
utova ett yrke, som egenfOretagare eller som anstalld, i
en annan mcdlemsstat an den dar de har skaffat sig sina
yrkeskvalifikationer. I artikel 47.1 i fordraget foreskrivs
dessutom att direktiv skall utfardas som syftar till omse-
sidigt erkannande av examens-, utbildnings- och andra
behorighetsbevis.

(2) Efter Europeiska radets mote i Lissabon den 23-24 mars
2000 antog kommissionen ctt meddelande om "En stra-
tegi for tjanster pol den inre marknaden", som sarskilt
syftar till att gora det lika enkelt aU fritt tillhandahalla
tjanster inom gemenskapen som inom en medlemsstat.
Med anledning av kommissionens meddelande "Nya
europeiska arbetsmarknader, oppna och tillgangliga for
alia" gay Europeiska radet i Stockholm den 23-24 mars
2001 kommissionen i uppdrag att for Europeiska radets
mote vareo 2002 lagga fram "sarskilda forslag om en
mera enhetlig, oppen och flexibel ordning for erkan-
naode av kvalifikationer".

(1) EGTC 181 E. 30.7.2002, s. 183.
(') EUTC 61, 14.3.2003, s. 67.
(') Europaparlamentctsyttrande av den 11 februari 2004 (EUTC 97 E,
22.4.2004. s. 230). radets gemensamma stAndl'unkt av den
21 december 2004 (EUTC 58 E. 8.3.2005. s. 1) och Europaparla-
mentets standpunkt av den 11 maj 2005 (annu ej offentliggjordi
EU1}RlldetsIieslutav den 6 juni 2005.

(3) Den garanti som detta direktiv ger personer som har
erhaIlit sina yrkeskvalifikationeT i en medlemsstat att fa
tilltrade till samma yrke och utova det i en annan
medlemsstat med samma rattigheter som dess medbor-
gare utesluter inte att den som invandrat och utovar
yrket bor uppfylla de icke-diskriminerande villkor som
uppstalls av den senare staten, under forutsattning att
villkoren ar objektivt motiverade och proportionerliga.

(4) For att underlatta friheten att tillhandah3.lla tjanster bor
sarskilda regler fOreskrivas for att utvidga mOjligheten att
utova yrkesverksamhet under hemlandets yrkestitel. For
informationssamhallets tjanster som ges pa distans galler
aven bestammelsema i Europaparlamentets och
radets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa
rattsliga aspekter pa informationssamhallets tjanster,
sarskilt elektronisk handel, poiden inre marknaden (4).

(5) Mot bakgrund av de olika system som inrattats fOr a ena
sidan temporart och tilWilligt tilihandahaIlande av grans-
overskridande tjanster och a andra sidan etablering bor
kriteriema for aU skilja mellan dessa tva begrepp fortyd-
ligas, fOr det fall aU den scm tillhandahaller en tjanst
flyttar till den mottagande medlemsstatens territorium.

(6) Det aT nodvandigt att garantera att tillhandahoillande av
tjanster sakras under noggrant iakttagande av skydd for
folkhalsa och sakerhet samt konsumentskydd. Sarskilda
bcstammelser bor darfor inforas for reglerade yrken som
har konsekvenser for folkhalsa eller sakerhet. och som
tillfalligt eller temporart tillhandahaller gransoverskri-
dande tjanster.

(7) De mottagande medlemsstatema far vid behov och i
enlighet med gemenskapslagstiftningen foreskriva krav
pll underrattelse. Dessa krav bor inte leda till en opra-
portionerlig borda for tjansteleveranti:irer och hindra
utovandet av friheten att tillhandahalla tjiinster eller gora
det mindre attraktivt. Behovet av sadana krav bor ses
over regelbundet mot bakgrund av de framsteg som gors
med att uppratta en gemenskapsram for administrativt
samarbete mellan medlemsstatema.

(') EGTL 178. 17.7.2000. s. 1.
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(8) Tjansteleverantaren bar omfattas av de disciplinatgarder
som tillampas i den mottagande medlemsstaten oeh som
har direkt oeh specifik koppling till yrkeskvalifikatio-
nema, t.ex. definition av yrket, den verksamhet som ett
yrke omfattar eller som ar reserverad far detta yrke,
anvandningen av tidar och allvarlig fOrsummelse i
yrkesutavningen som har ett direkt och specifikt
samband med konsumentskydd oeh konsumentsakerhet.

(9) Medan man far etableringsfriheten bibehaller gallande
principer oeh garantier som ligger till grund far de olika
systemen fOr erkannande bar emellertid reglema i dessa
farbattras mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts.
Dessutom har berorda direktiv andrats vid flera tillfallen
oeh bestammelsema idem bar omarbetas och farenklas
genom at! de tillampliga principema gors mer enhetliga.
Foljaktligen maste foljande rattsakter ersattas och samlas
i en enda text: radets direktiv 89/48/EEG n oeh
92/51/EEG (2) samt Europaparlamentets och radets
direktiv 1999/42/EG (') om inforande av en ordning for
erkannande av kvalifikationer oeh radets direktiv
77/452JEEG ('), 77/453/EEG ('), 78/686/EEG (6),
78/687JEEGn, 78/1026/EEG (&), 78/1027/EEG (,,),
80/154/EEG ('0), 80/155/EEG (11), 85/384/EEG ("),
85/432/EEG ("), 85/433/EEG (") oeh 93/16/EEG ('I) om
yrkena sjukskoterska med ansvar fOr aIlman halso- och
sjukvard, tandlakare, veterinar, bammorska, arkitekt,
farmaeeut och lakare.

(10) Detta direktiv hindrar inte medlemsstatema fran att, i
enlighet med den egna lagstiftningen, erkanna yrkes-
kvalifikationer som medborgare fran tredjeland har
erhaIlit utanfar Europeiska unionens territorium. Varje

(') EGTL 19. 24.1.1989.s. 16. Direktivetandrat genom Europaparla-
mentets ocb radets direktiv 2001/19/EG (EGTL 206. 31.7.2001.
s. 1).

(') EGT L 209, 24.7.1992. s. 25. Direktivet senas! andrat genom
kommissionensbeslut 2004/108/EG (EUTL 32. 5.2.2004,s. 15).

(') EGTL 201.31.7.1999. s. 77.
(') EGTL 176. 15.7.1977. s. 1. Direktivetsenast andrat genom 2003
ars anslutningsakt.

(') EGTL 176. 15.7.1977.s. 8. Direktivetsenast andratgenomdirektiv
2001/19/EG.

(') EGTL 233. 24.8.1978. s. 1. Direktivetsenast andrat genom 2003
ars anslutningsakt.

(') EGTL 233.24.8.1978. s. 10. Direktivetsenast andrat genom 2003
ars anslutningsakt.

(.) EGT L 362. 23.12.1978. s. 1. Direktivet senast andrat genom
direktiv2001/19/EG.

(') EGT L 362. 23.12.1978. s. 7. Direktivet senast andrat genom
direktiv2001/19/EG.

(''') EGTL 33. 11.2.1980.s. 1. Direktivetsenast andrat genom 2003
ars anslutningsakt.

(") EGTL 33. 11.2.1980.s. 8. Direktivetsenastandrat genomdirektiv
2001/19/EG.

(12) EGTL 223. 21.8.1985.5.15. Direktivetsenastandratgenom 2003
ars anslutningsakt.

(") EGTL 253. 24.9.1985. s. 34. Direktivet andrat genom direktiv
2001/19/EG.

(") EGTL 253. 24.9.1985.s. 37. Direktivetsenast andratgenom 2003
ars anslutningsakt.

(I') EGTL 165. 7.7.1993.s. 1. Direktivetsenastandrat genomEuropa-
parlamentetsoeb ridets forordning (EG)or 1882/2003 (EUTL284.
31.10.2003.s. I).

erkiinnande bor under alia omstandigheter garas med
beaktande av de minimivillkor far utbildningen som
galler far vissa yrken.

(11) For de yrken som omfattas av den generella ordningen
far erkannande av kvalifikationer, nedan kaIlad "den
generella ordningen", bor medlemsstatema behaIla ratten
att faststalla en lagsta kvalifikationsniva i syfte at! garan-
tera kvaliteten pa de tjanster som tillhandahaIls inom
deras respektive territorium. Enligt artiklama 10, 39 och
43 i fardraget bar de dock inte aJagga en medborgare
fran en medlcmsstat at! skaffa sig kvalifikationer som de
vanligen faststaller genom att endast hiinvisa till de
examensbevis som utfardas inom deras eget utbildnings-
system, nar den berorda personen redan har skaffat sig
alIa eller en del av dessa kvalifikationer i en annan
medlemsstat. Det bar fOljaktligen foreskrivas att varje
mottagande medlemsstat i vilken ett yrke ar reglerat ar
skyldig att ta hansyn till de kvalifikationer som har
forviirvats i en annan medlemsstat och att bedama om
dessa motsvarar de kvaliflkationer den kraver. Detta
allmanna system for erkannande hindrar emellertid inte
att en medlemsstat aJagger en person som dar utavar et!
yrke sarskilda krav pa grund av aU landet tillampar
yrkesbestammelser som motiveras av allmanintresset.
Sadana bestammelser kan bland annat avse yrkets orga-
nisering, yrkesnormer, inklusive yrkesetiska regier, tillsyn
och ansvar. Syftet med detta direktiv ar inte att inkrakta
pa medlemsstatemas beriittigade intresse att hindra att
vissa medborgare fOrsaker kringga den nationclla
lagstiftning som galler far olika yrken.

(12) Detta direktiv avser medlemsstaters erkiinnande av
yrkcskvalifikationer som farvarvats i andra medlems-
stater. Direktivet omfattar dock inte medlemsstaters
erkiinnande av beslut om erkiinnande i enlighet med
detta direktiv som tagits av andra medlemsstater. En
person vars yrkeskvalifikationer erkants i enlighet med
detta direktiv kan foljaktligen inte utnyttja detta erkiin-
nande far aU i sitt ursprungsland atnjuta andra rattig-
heter an de som faljer av de yrkeskvalifikationer som
erhaIlits i denna medlemsstat, savida personen i fraga
inte kan styrka aU han/hon har farvarvat ytterligare
yrkeskvalifikationer i den mottagande medlemsstaten.

(13) Far att faststalla systemet far crkannande inom den gene-
rella ordningen ar det nodvandigt aU indela de olika
nationella utbildnings- oeh yrkesutbildningssystemen i
olika nivaer. Dessa nivaer, som enbart upprattas for att
den generella ordningen skall fungera, paverkar inte aIls
de nationella strukturema far utbildning och yrkesutbild-
ning eller medlemsstaternas befogenheter pa detta
omrade.
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(14) Den ordning fOr erkiinnande som upprattas genom
direktiven 89/48/EEG och 92/51/EEG andras inte. Den
som innehar ett examensbevis for postgymnasial yrkes-
utbildning pa minst ett ar bor saledes ges tilltrade till ett
reglerat yrke i en medlemsstat dar tilltradet ar betingat
av att sokanden innehar ett examensbevis fOr fyraarig
universitets- eller hogskoleutbildning. oavsett nivan pa
det examensbevis som kravs i den mottagande medlems-
staten. Omvant galler att om tUltradet till ett reglerat
yrke ar beroende av avslutad universitets- eller hogskole-
utbildning pa mer an fyra ar bor detta tilltrade beviljas
enbart for den som innehar ett examensbevis for univer-
sitets- eller hogskoleutbildning pa minst tre ar.

(15) I avsaknad av harmonisering av minimikraven i fraga
om utbildning for tUltrade till de yrken som regleras
genom den generella ordningen bor de mottagande
mcdlemsstatema kunna infora en kompensationsatgard.
Denna atgard bor vara proportionerlig och sarskilt ta
hansyn till sokandens yrkeserfarenhet. Erfarenhetcn visar
att elt krav pa lamplighetsprov eller anpassningsperiod.
varvid invandraren sjalv far valja. ger tillrackliga garan-
tier i fraga om sokandens kvalifikationsniva. vilket
innebar att varje undantag fran denna ratt i varje enskilt
fall bor vara motiverat av tvingande hansyn till allmanin-
tresset.

(16) For att gynna den fria rorligheten fOTyrkesutovare och
samtidigt sakerstalla tillracklig kvaliHkationsniva bor
yrkessammanslutningar och yrkesorganisationer eller
medlemsstater ha mojlighet att foresla gemensamma
europeiska plattformar. Det finns anledning att. pa vissa
villkor och med beaktande av medlemsstatemas beho-
righet. besluta vilka kvaliflkationer som erfordras for
utovande av ett yrke pi! deras respektive territorium och
inneha.Jlet i och organisationen av utbildnings- och yrke-
sutbildningssystem samt med beaktande av gemenskaps-
ratten. i synnerhet gemenskapens konkurrensratt. ta
hansyn till sadana initiativ i delta direktiv och harvid
framja att erkannanden under den generella ordningen
sker med mer automatik. De yrkessammanslutningar
som kan lagga fram gemensamma plattformar bor vara
representativa pa nationell och europeisk niva. En
gemensam plattform ar en samling kriterier som gor det
mojligt att kompensera for storsta mojliga antal av de
vasentliga skillnader som har konstaterats i utbildnings-
kraven i minst tva tredjedelar av medlemsstaterna inklu-
sive samtliga medlemsstater som reglerar yrket. Kriteri-
erna kan till exempel omfatta krav pa kompletterande
utbildning. en handledd anpassningsperiod. lamplighets-
prov eller viss foreskriven lagsta niva av praktik i yrket.
eller kombinationer av dessa.

(17) For att beakta alla situationer fOr vilka det fortfarande
inte finns nagon bestammelse om erkannande av
yrkeskvalifikationer. bor den generella ordningen

utstrackas till att omfatta de fall som inte tacks av nagot
sarskiit system. bade nar yrket inte omfattas av nagot av
dessa system och nar sokanden. trots att yrket omfattas
av elt sarskilt system. av sarskilda och exceptionella skal
inte uppfyller kraven for att omfattas av detta.

(18) Reglerna for att bevilja tilltrade till ett antal industri-,
handcls- och hantverksverksamheter bor forenklas i de
medlemsstater dar dessa yrken ar reglerade nar verksam-
heten i fraga har utovats i en annan medlemsstat under
en skalig tidsperiod som inte Iigger alltfor langt tillbaka i
tiden. Samtidigt bibehaIls fOr dcssa verksamheter ett
system med automatiskt erkannande grundat pa yrkeser-
farenhet.

(19) Den fria rorligheten och det omsesidiga erkannandet av
bevis pa formella kvalifIkationer som lakare. sjuksko-
terska med ansvar for allman halso- och sjukvard. tand-
lakare. veterinar. bammorska. farmaceut och arkitekt bor
bygga pa den grundlaggande principen om automatiskt
erkiinnande av bevis pa form ella kvalifikationer pa
grundval av en samordning av minimikraven fOr utbUd-
ningama. For att fa arbeta i medlemslanderna som
lakare. sjukskoterska med ansvar for a11man halso- och
sjukvard. tandlakare. veterinar. bammorska och farma-
ceut bor det dessutom kravas bevis pa vissa formclla
kvalifikationer som garanterar att den berorda personen
har fullgjort en utbildning som uppfyller de faststallda
minimikraven. Detta system bor kompletteras med en
rad fOrvarvade rattigheter som de behoriga yrkes-
utovarna atnjuter pa vissa villkor.

(20) For att beakta de sardrag som kannetecknar lakarnas och
tandlakamas utbildningssystem och gemenskapens regel-
verk for omsesidigt erkannande pol detta omrade ar det
for alIa specialistkompetenser som ar erkiinda vid detta
direktivs ikrafttradande motiverat att bibehalla principen
om automatiskt erkannande av de specialistkompetenser
for lakare och tandlakare som ar gemensamma for minst
tva medlemsstater. For att forenkla systemet bor dock
principen om automatiskt crkiinnande. efter detta
direktivs ikrafttradande. begransas till de nya specialist-
kompetenser for lakare som ar gemensamma for atmin-
stone tva femtedelar av medlemsstatcrna. Vidare inverkar
detta direktiv inte pi medlemsstaternas mojlighet att
sinsemellan komma overens om ett automatiskt erkan-
nande. enligt sina egna bestammelser. for vissa specialist-
kompetenser for lakare och tandlakare som ar gemen-
samma for dem och som inte omfattas av nagot automa-
tiskt erkannande enligt detta direktiv.

(21) Automatiskt erkannande av bevis pa formella kvalifika-
tioner som lakare med grundutbildning bor inte inverka
pa medlemsstaternas behorighct att avgora huruvida
delta bevis pa formella kvalifikationer ger ratt till yrkes-
utovning eller inte.
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(22) Alia medlemsstatema bar behandla tandlakaryrket som
ett sarskilt yrke skilt fran lakaryrket. oavsett eventuell
spedalisering i odonto-stomatologi. Medlemsstatema bar
se till att utbildningen av tandlakare ger de fardigheter
som kravs for att utova alia former av verksamhet som
innebar forebyggande. diagnos och behandling av
anomalier oeh sjukdomar i lander. mun. kakar oeh
omkringliggande vavnader. Tandlakaryrket bor utovas av
personer som innehar det bevis pa formella kvalifika-
tioner som tandlakare som anges i detta direktiv.

(23) Det har inte framstatt som anskvart att foreskriva en
utbildningsvag for bammorskor som ar enhetlig far alia
medlemsstatema. De bar tvartom ges starsta mojliga
frihet att organisera sin egen utbildning.

(24) For enkelhetens skull bar beteckningen "farmaeeut"
anvandas far att dlirmed avgransa tillampningsomradct
far bestammelsema om automatiskt erkannande av bevis
pa formella kvalifikationer. utan att det paverkar de
specifika nationella bestammelser som reglerar dessa
verksamheter.

(25) Personer som innehar bevis pa formella kvalifikationer i
farmaci ar spedalister pa lakemedelsprodukter och bar i
princip ha ratt till ett minimum av verksamhet pa detta
omriide i alia medlcmsstater. Att ett sadant minsta verk-
samhetsomrade faststails i detta direktiv bar varken inne-
bara nagon begransning av de former av verksamhet
som farmaeeuter har tillgang till i medlemsstatema.
bland annat nar det galler biomedicinska analyser. eller
att dessa yrkesutavare beviljas monopol. eftersom detta
fortfarande tillhor medlemsstatemas bcharighetsomrade.
Bestammelsema i detta direktiv paverkar inte medlems-
statemas majlighet att krava ytterligare utbildning som
villkor for tilItrade till de former av verksamhet som inte
ingar i det minsta samordnade verksamhetsomradet. En
mottagande medlemsstat bar darfar kunna krava att de
medborgare som innehar nagot av de bevis pa formella
kvalifikationer som enligt detta direktiv erkanns automa-
tiskr uppfyller dessa villkor.

(26) Detta direktiv avser inte samordning av samtliga villkor
far att fa rilltrade till oeh urava farmaeeutisk verksamhet.
Sarskilt bar den geografiska fardelningen av apotek och
fragan om monopol pa utlamning av lakemedel forbli
medlemsstatemas ensak. Detta direktiv paverkar inte
medlemsstaremas lagar oeh andra fOrfattningar som
farbjuder eller uppstallcr vissa villkor far faretagens
utavande av viss farmaceutisk verksamhet.

(27) Arkitektur. byggnaders kvalitet. det satt pa vilket dessa
smaiter in i omgivningen. respekt far naturliga landskap
oeh stadsmiljan samt det kollektiva oeh individuella
kulturarvet ar angelagcnheter av allmant intresse. Darfar
bar det amsesidiga erkannandet av kvaliftkationcr
grundas pa kvalitativa oeh kvantitativa kriterier. som
garanterar att innehavama av erkanda bevis pa formella
kvalifikationer kan farsta oeh ge praktiska uttryck at
enskilda personers. samhallsgruppers och myndigheters
behov i fraga om fysisk planering. utformning. projek-
tering oeh uppfarande av byggnader. bevarande oeh till-
varatagande av det arkitektoniska arvet oeh bevarande
av jamvikt i naturen.

(28) De nationella bestammelsema pa arkitekturomriidet oeh
om tilltrade till och utavande av yrkesverksamhet som
arkitekt har myeket varierad rackvidd. I de flesta
medlemsstater utavas verksamheten pa arkitekturom-
radet rattsligt eller i praktiken av personer som har titeln
arkitekt. antingen enbart eller tillsammans med en annan
rite!. Dessa personer har inte monopol pa att utava
denna verksamhet. utom nar det fareskrivs i lag. Denna
verksamhet eller en del av den kan oeksa utavas av
andra yrkeskategorier. sarskilt av ingen;arer som fatt
sarskild utbildning i byggande eller byggnadskonst. Far
enkelhetens skull bar begreppet "arkitekt" anvandas far
att darmed avgriinsa tilIiimpningsomradet fOrbestammel-
serna om automatiskt erkannande av kvaliflkationer pa
arkitekturomradet. utan att det paverkar de specifika
nationella bestammelser som reglerar dessa verksam-
heter.

(29) Om en nationell och europeisk yrkesorganisation eller
yrkessammanslutning far ett reglerat yrke inkommer
med en rimlig begaran om sarskilda bestammelser om
erkannande av kvalifikationer pa grundval av en samord-
ning av minimikraven far utbildningama. bar kommis-
sionen avgara om det ar lampligt att lagga fram ett
farslag om andring av detta direktiv.

(30) Far att sakerstaIla att ordningen far erkannande av
yrkeskvalifikationer blir effektiv bar enhetliga formfare-
skrifter oeh handlaggningsregler faststallas far genom fa-
randet samt vissa narmare bestammelser far utavandet
av yrket.

(31) Eftersom genomforandet av detta direktiv oeh uppfyl-
landet av de skyldigheter det medfor underlattas av att
medlemsstatema samarbetar sinsemellan och med
kommissionen. bar narmarc bestammelser faststaIlas for
etl sadant samarbete.
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(32)
detta direktiv, blir det majligt att bedama effekten av
ordningen far erklinnande av yrkeskvalifikationer.

Genom att pa europeisk niva infara yrkeskort utfardade
av yrkessammanslutningar eller yrkesorganisationer kan
man underlatta yrkesutavamas rorlighet, sarskilt genom
att aka takten i utbytet av information mellan den
mottagande medlemsstaten oeh ursprungsmedlems-
staten. Med hjalp av detta yrkeskort bar man kunna falja
kaniaren far en yrkesutavare som etablerar sig i olika
medlemsstater. Saciana yrkeskort skulle kunna innehalla
uppgifter om yrkesutovarens yrkeskvalifikationer (studi~r
vid universitet eller andra laroanstalter, examensbeVls,
yrkeserfarenhet), dennes lagenliga etablering, pafaljder
som denne har adragit sig i samband med yrkesuto-
vandet samt uppgiftcr om behOrig myndighet. Uppgif-
tern a bar vara helt forenliga med bestiimmclserna om
uppgiftsskydd.

(33) Upprattandet av ett natverk av kontaktpunkter med
uppgift att lamna information och bistand till medlems-
statemas medborgare kommer att gara det majligt aU
sakerstaJla att systemet med erkiinnande ar klart oeh
tydligt. Dessa kontaktpunkter skall ge varje medborgare
som sa begar oeh kommissionen all information oeh alia
adresser som behovs for erkannandeforfarandct. Att
vane medlemsstat utser en enda kontaktpunkt inom
detta natverk paverkar inte organisationen av befogen-
heter pa nationell niva. I synnerhet utgor det ingct
hinder for att pa nationell niva utse flera kontor,
eftersom den kontaktpunkt som utses inom namnda
natverk ansvarar for aU samordna med avriga kontor
och for att vid behov inform era medborgaren om
narmare uppgifter om det relevanta behariga kontoret.

(34) Administrationen av de olika system for erkiinnande
som har infarts genom sektorsdirektiven oeh den gene-
rella ordningen har visat sig vara tung och komplieerad.
Adrninistrationen och uppdateringen av detta direktiv
far att beakta vetenskapliga oeh tekniska framsteg bar
darfar farenklas, sarskilt nar minimikraven far utbild-
ningama samordnas fOr att uppna automatiskt erkan-
nande av kvalifikationema. En enda kommitte far erkan-
nande av yrkeskvalifikationer bar inrattas far detta
andamal oeh det bor finnas garantier far Himplig
medverkan av yrkesorganisationema, aven pa EU-niva.

(35) De atgarder som ar nodvandiga for aU genomfora detta
direktiv bor antas i enlighet med f<\dets beslut
1999j468/EG av den 28 juni 1999 om de farfaranden
som skaU tillampas vid utovandet av kommissionens
genomforandebefogenheter (').

(36) Genom att medlemsstatema utarbetar en periodisk
rapport med statistiska uppgifter om genomforandet av

(I) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

(37) Det bor finnas eU lampligt farfarande fOr att anta tillfal-
liga atgarder, om tillampningen av en bestiimmelse i
detta direktiv skulle innebara storre svarigheter i en
medlemsstat.

(38) Bestammelsema i detta direktiv paverkar inte medlems-
statemas ratt att sjalva utforma sina nationella system
far social trygghet oeh att bestamma vilken verksamhet
som maste utovas inom ramen for detta system.

(39) LivsIangt liirande har blivit sarskilt viktigt fOr ett stort
antal yrken i oeh med de snabba tekniska oeh vetenskap-
Iiga framstegen. I detta sammanhang ankommer det pa
medlemsstaterna aU se till att yrkesutavarna genom
lamplig fortbUdning haIler sig underrattade om de
tekniska oeh vetenskapliga framstegen.

(40) Eftersom malen for detta direktiv, namligen att rationali-
sera, forenkia och forbattra reglerna om erkannande av
yrkeskvalifikationer, inte i tillracklig utstrackning kan
uppnas av medlemsstaterna och de darfor battre uppnas
pa gemenskapsniva, far gemenskapen vidta atgarder i
enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i
fordraget, I enlighet med proportionalitetsprincipcn i
samma artikel gar detta direktiv inte utover vad som ar
noovandigt far aU uppna dessa mal.

(41) Detta direktiv paverkar inte tUiampningen av artikel 39.4
oeh artikel 45 i fordraget, som bland annat rar notarius
publicus.

(42) I Fraga om etableringsrntt och tilIhandahalIande av
tjanster asidosatter detta direktiv inte andra sarskilda
rattsliga bestammelser far erkiinnandet av yrkeskvaliflka-
tioner, till exempel gallande bestammelser for transport-
omradet, farsakringsfOrmedlare och lagstadgade revi-
sorer. Detta direktiv paverkar inte tillampningen av
radets direktiv 77/249jEEG av den 22 mars 1977 om
underlattande far advokater att effektivt begagna sig av
friheten att tillhandahalla tjanster (2) eller Europaparla-
mentets och r~dets direktiv 98/5/EG av den 16 februari
1998 om underlattande av stadigvarande utavande av
advokatyrket i en annan medlemsstat an den i vilken
auktorisationen erhalls (1). Erkannande av juristers
yrkeskvalifikationer i syfte att omcdelbart utova yrket
under yrkestiteln i den mottagande medlemsstaten
omfauas av det har direktivet.

(') EUT L 78. 26.3.1977, s. 17. Direktivetsenast andrat genom 2003
ars anslutningsakt.

(') EUT L 77, 14.3.1998, s. 36. Dircktivet andrat genom 2003 ars
anslutningsakt.
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(43) I den man de ar reglerade omfattar detta direktiv aven
fria yrken. som enligt detta dircktiv utavas av var oeh en
som pa grund av sarskilda yrkeskvalifikationer person-
ligen. under eget ansvar oeh yrkesmassigt sjalvstiindigt
utfOr intellektuella tjanster i a1lmanhetens oeh uppdrags-
givarens intresse. Yrkesutavningen ar i medlemsstatema
vanligen. i averensstammelse med fardraget. underkastad
sarskilda rattsliga forpliktelser i enlighet med den natio-
nella lagstiftningen oeh de bestammelser som inom
lagstiftningens ramar fasts tails under sjalvstandiga former
av respektive representativ yrkesorganisation; genom
dessa bestammelser sakerstalls oeh vidareutveeklas
professionaliteten oeh kvaliteten oeh fortroendefarhaI-
landet mellan den som utfar tjansten och uppdragsgi-
varen.

(44) Detta direktiv paverkar inte de atgarder som ar noovan-
diga for att garantera hog halso- oeh konsumentskydds-
niva.

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.

AVDELNING I

AllMANNA BESTAMMELSER

Artikd 1

Syfte

1 detta direktiv faststalls de regler enligt vilka cn medlemsstat
som kraver bestamda yrkeskvalifikationer for tilltrade till eller
utavande av ett reglerat yrke inom sin territorium (nedan kallad
"mottagande medlemsstat") fOr tilltrade till oeh utovandet av
dena yrke skall erkanna sadana yrkeskvalifikationer som forvar-
vats i en clIer flera andra medlemsstater (nedan kallad
"ursprungsmedlemsstat") oeh som ger innehavaren av dessa
kvalifikationer ratt att dar utova yrket.

AI1ikel2

Riickvidd

I. Detta direktiv skall galla for alla de medborgare i en
medlemsstat. inbegripet fria yrkcsutavare. som vill utova ett
reglerat yrke. antingen som egen foretagare eller anstalld. i en
annan medlemsstat an den dar de har farvarvat sina yrkeskvali-
fikationer.

2. Varje rnedlemsstat kan inom sitt territorium. enligt sin
egen lagstiftning, tillata medborgare fran medlemsstatema med
yrkeskvalifikationer som inte erhatlits i en medlemsstat att
utava elt reglerat yrke enligt artikel 3.1 a. For de yrken som
omfattas av avdelning JJI kapitel III skall detta farsta erkan-

nande ske i overensstammelse med de minimikrav pa utbild-
ning som anges i det kapitlet.

3. Om det for ett visst reglerat yrke finns andra sarskilda
regler for erkannande av yrkeskvalifikationer finns i ett separat
instrument i gemenskapslagstiftningen. skall motsvarande
bestammelser i det har direktivet inte galla.

Artikel 3

Definitioner

1. 1 detta direktiv anvands faljande beteckningar med de
betydclser som har anges:

a) reglerat yrke: en cller flera former av yrkesverksamhet dar det
genom lagar och andra farfattningar direkt eller indirekt
kravs bestamda yrkeskvalifikationer for tilltrade till eller
utovande av verksamheten eller nagon form av denna; i
synnerhet skall anviindandet av en yrkestitel som genom
bestammelser i lagar och andra forfattningar enbart far
anvandas av den som innehar en viss yrkeskvalifikation
utgora en form av utovande. Nar farsta meningen inte ar
tillamplig. skall ett sadant yrke som avses i punkt 2
betraktas som ett reglerat yrke.

b) yrkeskvalijikationer. kvalifikationer som intygas i elt bevis pa
formella kvaliflkationer. ett kompetensbevis enligt artikel 11
a i oeh/eller yrkeserfarenhet.

ir
I
!

c) bevis pa fonnella kvalifikationer. examens-. utbildnings- eller
annat behorighetsbevis for en yrkesutbildning som huvud-
sakligen agt rum i gemenskapen. utfardat av en myndighet i
en medlemsstat viiken utsetts i enlighet med denna stats
lagar och andra forfattningar. Nar fOrsta meningen inte ar
tillamplig. skall ctt sadant bevis pa formella kvalifikationer
som avses i punkt 3 betraktas som bevis pa form ella kvalifi-
kationer.

d) behiirig myndighet: varje myndighet eller organ som
medlemsstatema bemyndigat att utfarda cller ta emot utbild-
ningsbevis och andra handlingar eller upplysningar. samt att
ta emot ansokningar oeh fatta de beslut som avses i detta
direktiv.

e) reglerad utbildning: all utbildning som sarskilt utformats for
ett visst yrke oeh som omfattar en eller flera kurser som vid
behov kornpletteras genom yrkesutbildning. provtjanst-
goring eller yrkesutavning.

Utformningen av oeh nivan pa yrkesutbildningen. prov-
tjanstgoringen eller yrkesutovningen skall faststallas i den
berarda medlemsstatens lagar oeh andra farfattningar. eller
overvakas eller godkannas av den fOr andamalet utsedda
myndigheten.
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f) yrkeserfarenha: det faktiska oeh lagliga utovandet av ifragava-
rande yrke i en medlemsstat.

g) anpassningsperiod: utovande av ett reglerat yrke i den motta-
gande medlemsstaten under en behorig yrkesutovares
ansvar. eventuellt atfoljt av kompletterande utbildning.
Denna praktik skall bedomas. De detaljerade bestammel-
serna for anpassningsperioden oeh dess utvardering samt
status for en migrerande praktikant skall faststiillas av den
behoriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten.

Den status som personen far i den mottagande medlcms-
staten. sarskilt nar det galler ratt till vistelse samt skyldig-
heter. sociala riittigheter oeh formaner. ersattningar oeh
arvoden. skall faststiillas av de behoriga myndighetema i
niimnda medlemsstat i enlighet med tillamplig gemenskaps-
lagstiftning.

h) lamplighetsprov: ett prov som endast galler sokandens yrkes-
kunnighet oeh som utarbetas av de behoriga myndighetema
i den mottagande medlemsstaten i syfte att bedoma sokan-
dens formlga att utova ett reglerat yrke i denna medlems-
stat. For att bevilja genomforande av detta prov skall de
behoriga myndighetema uppratta en forteckning over de
amnen som. utifrnn en jamforelse mellan den utbildning
som kravs i medlemsstaten oeh den som sokanden har
genomgatt. inte omfattas av de examens- eller andra heho-
righetsbevis som sokanden har.

Lamplighetsprovet skall utfonnas med heaktande av att
sokanden ar en behorig yrkesutovare i ursprungsmedlems-
staten eller den med1emsstat han kommer ifrln. Det skall
omfatta amnen valda ur forteekningen oeh i vilka kunskap
ar viisentlig fOr att kunna utova yrket i den mottagande
medlemsstaten. Provet far ocksa omfatta kiinnedom om de
yrkesregler som giiller for ifrlgavarande verksamhet i den
mottagande medlemsstaten.

De niirmare bestammelsema for liimplighetsprovet oeh
status i den mottagande med1emsstaten for den som vill
forhereda sig for provet skal1 faststallas av de behoriga
myndighetema i denna medlemsstat.

i) Joretagsledare: varje person som har varit verksam ett
foretag inom ifragavarande yrkesgren

i) som fOretagsledare eller chef for en ftlial. eller

ii) som stallforetradare for agaren till ett foretag eller till en
foretagsledare. om befattningen innebar att han/hon har
ett ansvar motsvarande agarens eller foretagsledarens.
eller

iii) i arhetsledande funktion med arbetsuppgifter av affars-
massig oeh/eller teknisk art oeh med ansvar for en eller
flera avdelningar inom fOretaget.

2. Ett yrke som utovas av medlemmama i en sadan
sammanslutning eller organisation som anges i bilaga I skall
betraktas som ett reglerat yrke.

De sammanslutningar eller organisationer som avses i forsta
stycket har sarskUt till uppgift att framja oeh uppratthalla hog
standard inom det berorda yrkesomnidet. For detta syfte ar de
foremaJ for erkiinnande i en medlemsstat i en speeiell fonn oeh
tilldelar sina medlemmar bevis pa form ella kvaliHkationer. ser
till att medlemmama iakttar de regler for yrkesmassigt uppfo-
rande som de fOreskriver och ger dem ratten att anvanda en
titel eller en bokstavsforkortning eller att erhaJla en stallning
som motsvarar detta bevis pa fonnella kvaliftkationer.

Nar en medlemsstat erkiinner en sadan sammanslutning eller
organisation som avses i forsta styeket. skall den underratta
kommissionen som skall affentliggora informationen i Europe-
iska unionens officiella tidning.

3. Som bevis pa fonnella kvaliftkatianer skall ocksAbetraktas
varje bevis pa formella kvalifikatianer som utfardats i tredje-
land. om innehavaren har tre ars yrkeserfarenhet inom det
berorda yrket pa den medlemsstats territorium dar beviset pa
fonnella kvalillkationer erkiindes i enlighet med artikel 2.2 och
detta har intygats av den medlemsstaten.

Artikel4

Verkan av ermnandet

1. Den mottagande medIemsstatcns erkiinnande av yrkeskva-
Iiftkatianema skall ge formanstagaren mojlighet att pA samma
villkor sam medborgama i denna medlemsstat utova det yrke
sam personen i frnga ar behorig for i ursprungsmedlemsstaten.

2. I detta direktiv skall det yrke som sokanden onskar utova
i den mottagande medlemsstaten vara detsamma sam sokanden
ar behorig for i ursprungsmedlemsstaten. om det ror sig om
jiimfOrbara verksamheter.

AVDELNING II

FRIHET ATI TILLHANDAHAtLA TJANSTER

Artikel5

Principen om friheten aU tillhand3haD.atjanster

1. Utan att det paverkar sarskilda bestammelser i gemens-
kapslagsliftningen eller tillampningen av artiklama 6 aeh 7 i
delta direktiv far inte medlemsstatema av skal sam ror
yrkeskvalifikatianema inskriinka friheten att tillhandahalla
tjanster i en annan medlemsstat

a) om tjansteleverantoren ar lagligen etablerad i en medlems-
stat for att dar utova samma yrke (nedan kallad "etablerings-
medIemsstaten") aeh
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b) om tjansteleverantoren forf]yttar sig oeh om han/hon har
utovat yrket under minst tva ar i etableringsmedlemsstaten
under de tio ar som foregar tillhandaMlIandet av tjansten.
om yrket inte ar reglerat i den medlemsstaten. Kravet pa
tva ars yrkespraktik skall inte tillampas om yrket eller utbild-
ningen for yrket ar reglerad.

2. Bestammelsema i denna avdelning skall tillampas enbart
om tjansteleverantoren flyttar till den mottagande medlemssta-
tens territorium for att temporart oeh tillfiilligt utova ett yrke
enligt punkt 1.

Huruvida tillhandahallandet av tjansten ar temporiirt oeh tillfal-
ligt skall bedomas fran fall till fall. i synnerhet pa grundval av
tjanstens varaktighet. frekvens. periodicitet och kontinuitet.

3. En tjansteleverantor som forf]yttar sig skall omfattas av de
yrkesregler av yrkesmassig. yrkesrattslig eller administrativ art
som har direkt samband med yrkeskvaliHkationema. till
exempel yrkesdefinitionen. anvandningen av tidar oeh allvarlig
forsummelse i yrkesutovningen som har direkt oeh specifikt
samband med konsumentskydd oeh konsumentsakerhet samt
de discipliniira bestammelser som tillampas i den mottagande
medlemsstaten pa personer som utovar samma yrke i den
medlemsstaten.

Artikel6

Undantag

I enlighet med artikel 5.1 skall den mottagande medlemsstatcn
mcdge tjiinsteleverantorer som ar etablerade i en annan
medlemsstat undantag fran de krav som stalls pa yrkesutovare
som ar etablerade inom den mottagande medlemsstatens terri-
torium i fniga om

a) tillstand fran. registrering eller medlemskap i en yrkesorgani-
sation eller motsvarande organ; for att underlatta tillamp-
ningen av disciplinara bestammelser som gallcr pa territe-
riet. enligt artikel 5.3 i detta direktiv. far medlemsstatema
foreskriva antingcn automatisk tillfallig registrering eller
proformamedlemskap i en sadan yrkesorganisation eller
motsvarande organ. pol villkor att detta inte fOrsenar eller pa
nagot satt forsvarar tillhandahiillandet av tjanster och inte
medfor extrautgifter for tjansteleverantoren. En kopia av den
underrattelse som avses i artikel 7.1 oeh i forekommande
fall av en fomyad underrattelse. iitfoljd. nar det galler yrken
som har sadana konsekvenser for folkhalsa oeh sakerhet
som avses i artikel 7.4 eller som omfattas av automatiskt
erkannande i enlighet med avdelning 1lI kapitel 1lI. av en
kopia av de handlingar som avses i artikel 7.2. skall skickas

fran den behoriga myndighetcn till den relevanta yrkesorga-
nisationen eller motsvarande organ. oeh detta skaU betraktas
som en automatisk tillfallig registrering eller ett proforma-
medlemskap.

b) anslutning till sOcialforsakringssystemet. i syfte att med en
forsiikringsgivare gora avrakningar for tjanster som tillhan-
dahIDits personer som ar forsakrade genom ett socialforsak-
ringssystem.

Tjansteleverantoren skall emellertid pa fOrhand eller. i brads-
kande fall. efterat lamna upplysningar till det organ som avses i
b om de tjanster som tillhandahiills.

Artikel 7

Forhandsunderrattelse om tjansteleverantoren forflyttar
sig

1. Medlemsstatema far krava att en tjansteleverantor som
for forsta gangen forflyttar sig frm en medlemsstat till en
annan for att tillhandahalla tjanster pa forhand skriftligen skall
underratta den behoriga myndigheten i den mottagande
medlemsstaten. inklusive uppgifter om eventuellt forsiikrings-
skydd eller annat personligt eller kollektivt skydd rorande
yrkesansvar. En sadan underrattelse skall fomyas en gang om
aret om tjansteleverantoren har for avsikt att tillhandahaUa
lemporara eller tillfiilliga tjiinster i den medlemsstaten under det
aret. Tjansteleverantoren far lamna underrattelsen pa valfritt
satt.

2. Vid dct forsta tillhandahallandet av tjanster eller om de
faktiska omstandigheter som avses i handlingama andrats. far
medlemsstaterna mva att underriittelsen atfoljs av fOljande
handlingar:

a) Bevis pa ljansteleverantorens nationalitet.

b) Intyg scm visar att innehavaren ar lagligt etablerad i en
medlemsstat for att dar bedriva verksamheten i fraga och at!
det nar intyget utfardas inle finns nagol forbud. ens lillfal-
ligt. for innehavaren at! utova sitt yrke.

e) Bevis pa yrkeskvalifikationer.

d) For de fall som avses i artikel 5.1 b bevis i nagon form pa
att tjanstelevcrantoren har bedrivit verksamheten i fraga
under minst tva av de foregaende tio arcn.

e) For yrkesutovare i sakerhetsbransehen: intyg om att veder-
borande inte har domlS for nagot brott. om medlemssta-
tema kraver ett sadant intyg av sina egna medborgare.
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Artikel83. Tjansten skall tillhandahallas under den yrkestitel som
anvands i etableringsmedlemsstaten, om det i denna medlems-
stat finns en sadan reglerad titel for yrkesverksamheten i fraga.
Denna tite! sleall anges pa (ett av) etablcringsmedlemsstatens
officiella sprak pa ett satt som gor att varje forviixling med
yrkestiteln i den mottagande medlemsstaten undviks. [ de fall
da en sadan yrkestitel inte fmns i etableringsmedlemsstaten.
skall leverantoren ange sitt bevis pa formella kvaliftkationer pa
denna medlemsstats officiella sprak eller ett av dem. Undan-
tagsvis skall. i de fall som avses i avdelning III kapitel Ill.
tjansten tillhandahallas under den yrkestitcl som anvands i den
mottagande medlemsstaten.

4. Vid forsta tillhandahlliandet av tjanster, nar det galler de
reglerade yrken som har konsekvenser for folkhalsa eller
sakerhet oeh som inte automatiskt erkanns enligt avdelning III
kapitel lll. lean den behoriga myndigheten i den mottagande
.medlemsstaten kontrollera tjansteleverantorens yrkeskvalifika-
tioner innan tjanstema tillhandahaIls fOr forsta gangen. En
sadan forhandskontroll skall vara mojlig endast om andamalet
med kontrollen ar att undvika allvarlig skada for tjanstemotta-
garens halsa eller sakerhet pa grund av tjansteleverantorens
bristande yrkeskvalifikationer och om detta inte gar utover vad
som ar nodvandigt fOr det andamalet.

[nom hogst en manad efter det att underrattelsen oeh atfOljande
handlingar inkommit skall den behoriga myndigheten efter-
strava att informera tjansteleverantoren om antingen sitt beslut
att inte kontrollera hans/hennes kvalifikationer eller om resul-
tatet av denna kontroll. Om det uppsmr problem som medfor
fOrsening, skall den behoriga myndigheten senast eftcr en
manad meddela tjiinstelevcrantoren om orsaken till fOrseningen
oeh tidsplanen for beslutct som skall fattas senast tva manader
efter det aU myndigheten mottagit de fullstandiga handlingama.

Om vasentlig skillnad foreligger mellan tjansteleverantiirens
yrkeskvalifikationer och den utbildning som kravs i den motta-
gande medlemsstaten skall, i den man denna skillnad ar skadlig
for folkhalsa eller sakerhet. den mottagande medlemsstaten
erbjuda tjanstcleverantoren mojlighet att bevisa att han eller
hon har forvarvat den kunskap cller kompetens som fattas.
exempelvis genom lamplighetsprov. Under alia omstandigheter
skall tjansten kunna tillhandahaIlas inom en manad efter det att
beslutet fattats i enlighet med foregaende styeke.

Vid utebliven reaktion fdin den behoriga myndigheten inom de
tidsfrister som faststails i foregaende styeken far tjansten tillhan-
dahallas.

I de fall da kvaliftkationer har kontrollerats enligt denna punkt
skall tjansten tillhandahallas under den mottagande medlems-
statens yrkestitel.

Administrativt samarbete

1. De behoriga myndighetema i den mottagande medlems-
staten far av de behoriga myndighetema
i etableringsmedlemsstaten fOr varje tillhandahallande av
tjanster begara upplysningar om huruvida tjansteleverantoren
ar lagligen etablerad i denna medlemsstat. foljer god sed och
inte har adragit sig yrkesmassiga diseiplinara eller straffrattsliga
pafoljder. De behoriga myndighetema i etableringsmedlems-
staten skalllamna dessa uppgifter i enlighet med artikel 56.

2. De behoriga myndighetema skall se till att det sker utbyte
av alIa uppgifter som ar noovandiga for att en tjanstemotta-
gares klagomal mot en tjansteleverantor skall kunna utredas pa
korrekt satt. Tjiinstemottagaren skall inform eras om resultatet
av klagomaJet.

Artikel 9

Uppgifter som ska.1lIamnas till tjanstemottagarna

[ de fall cia tjiinstema tillhandahalls under etableringsmedlems-
statens yrkcstitel eller enligt tjansteleverantorens bevis pa
formella kvalifikationer. rar de behoriga myndighetema i den
mottagande medlemsstaten krava att tjiinsteleverantoren. utover
andra informationskrav som faststiills i gemenskapsratten.
meddelar tjanstemottagaren vissa cller samtliga av foljande
uppgifter:

a) Om tjansteleverantoren ar upptagen i ett handelsrcgister
eller annat liknande offentligt register: vilket register det
galler samt registreringsnummer eller motsvarande identifi-
kationsuppgifter som finns i detta register.

b) Om verksamheten omfattas av ett tillstandssystem i etable-
ringsmedlemsstaten: namn oeh adress till den behoriga till-
synsmyndigheten.

c) Yrkessammanslutning eller liknande organisation dar tjanste-
leverantoren af medlem.

d) Yrkestiteln eller om sadan tite! inte finns. tjansteleverant6-
rens bevis pa formella kvalifikationer oeh den medlemsstat
dar tjansteleverantoren tilldelades denna titel.

e) Om tjansteleverantoren bedriver momspliktig verksamhet:
det momsregistreringsnummer som avses i artikel 22.1 i
radets sjatte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om
harmonisering av medlcmsstatemas lagstiftning rorande
omsattningsskatter - Gemensamt system for mervardessleatt:
enhetlig berakningsgrund (I).

f) Uppgifter om eventuellt forsakringsskydd eller annat person-
ligt eller kollektivt skydd riirande yrkesansvar.

(') EGT l145. 13.6.1977. S. l. Direktivetsenast andrat genom direktiv
2004/66/EG (ElIT L 168. 1.5.2004. s. 35).
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AVDELNING m

ETABLERlNGSFRIHET

KAPITELI

Den generella ordningen fUr erkiinnande av bevis p4 formella
kvalifikationer

Artikel 10

Rlickvidd

Detta kapitel galler for alIa yrken som inte omfattas av kapitlen
II oeh 1IIi denna avdelning oeh i foljande fall dar sokanden. av
en specifik och exeeptionell anledning. inte uppfyller villkoren i
de kapitlen:

a) For de verksamheter som forteeknas i bilaga IV nar invand-
raren inte uppfyller kraven enligt artiklama 17. 18 oeh 19.

b) For Ialme med grundutbildning. specialistlakare. sjuksko..
terskor med ansvar fOr allman halso- och sjukvard. tandla-
kare. specialisttandlakare. veterinarer. bammorskor. farma-
eeuter och arkitekter nar invandraren inte uppfyller kraven i
artiklama 23. 27. 33. 37. 39. 43 och 49 for faktiskt oeh
lagligt utovande av yrket.

e) For arkitekter nar invandraren innehar ett utbildningsbevis
som inte upptas i punkt 5.7.2 i bilaga V.

d) For lakare. sjukskoterskor. tandlakare. veteriniirer. bam-
morskor. farmaeeuter oeh arkitekter med bevis pa specialist-
behorighet efter utbildning som berattigar till en yrkestitel
enligt punktema 5.1.1. 5.2.2. 5.3.2. 5.4.2. 5.5.2. 5.6.2 och
5.7.1 i bilaga V. dock endast for erkannande av speeialiser-
ingen i fraga oeh utan at! artikel 21.1 och artiklama 23 oeh
27 asidosatts.

e) For sjukskoterskor med ansvar for allman halsa- oeh sjuk-
yard samt specialistsjukskoterskor med bevis pa specialistut-
bildning som berattigar till en yrkestitel enligt punkt 5.2.2 i
bilaga V nar invandraren ansoker om erkannande i en
annan medlemsstat dar yrkesverksamheten i fraga utovas av
specialistsjukskoterskor utan utbildning till sjukskoterska
inom allman halsa- oeh sjukvard.

o For specialistsjukskoterskor utan utbildning till sjukskoterska
inom allman halso- och sjukvard nar invandraren ansoker
om crkannande i en annan medlemsstat dar yrkesverksam-
heten i fraga bedrivs av sjukskoterskor inom allman halsa-
oeh sjukvard. specialistsjukskoterskor utan utbildning till

sjukskoterska inom allman halso- oeh sjukvard eller specia-
Iistsjukskoterskor med bevis pa specialistutbildning som
berattigar till en yrkestitel enligt punkt 5.2.2 i bilaga V.

g) For invandrare som uppfyller kraven i artikel 3.3.

Artikel II

Kvalifikationsnivaer

For tillampningen av artikel 13 indelas yrkeskvalifikationema i
de nivaer som anges nedan:

a) elt kompetensbevis som har utfiirdats av en behorig
myndighet i ursprungsmedlemsstaten vilken utsetts i
enlighet med denna stats lagar oeh andra forfattningar pa
grundval av

i) en utbildning som inte utgor en del av ett utbildnings-
eller examensbevis enligt led b. e. d eller e eller etl
siirskilt prov som inte foregas av migon utbildning eller
av att sokanden utovat yrket i cn medlemsstat pa heltid
under tre ar i foljd eller pa deltid under motsvarande tid
under de senaste ti~ aren. eller

ii) en allman utbildning pa grundskole- eller gymnasieniva
som visar aU innehavaren besitter allmiinna kunskaper.

b) ett bevis pa avslutad gyrnnasieutbildning. omfattande

i) allman utbildning. som kompletterats med annan utbild-
ning an den som avses i led e oeh/eller med den prov-
tjanstgoring eller yrkesutovning som kravs utover denna
utbildning. eller

ii) teknisk eller yrkesinriktad utbildning. som i fOrekom-
mande fall kompletterats med a1lman utbildning eller
yrkesutbildning enligt led i och/eller med den provtjanst-
goring eller yrkesutovning som kravs utover denna
utbildning.

e) ett examensbevis over avslutad

i) annan postgymnasial utbildning an den som avses i led d
oeh e pa minst eU ar eller pa deltid under motsvarande
tid. for vilken ett av tilltradesvillkoren som regel ar en
avslutad gymnasieutbildning med den inriktning som
kravs for behorighet till universitetsstudier eller hogskole-
studier eller annan utbildning pa Iikvardig niva. samt den
yrkesutbildning som eventuellt kravs utover denna post-
gymnasiala utbildning. eller
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Artikel 13ii) i fnlga am ett reglerat yrke. utbildning med sarskild
upplaggning matsvarande den utbildningsniva som anges
i led i. sam ingar i bilaga II oeh som ger jamforbar niva
av yrkesskicklighet oeh forbereder den studerande for
jamforbart ansvar och verksamhet. Forteekningen i
bilaga II kan andras i enlighet med fOrfarandet i
artikel 58.2 for att ta hansyn till utbildning som
uppfyller de krav som anges i foregaende mening.

d) ett examensbevis over avslutad utbildning pa pastgyrnnasial
niva pa minst tre ar oeh hogst fyra ar. eller pa deltid under
motsvarande tid. vid universitet eller hogskola eller annan
utbildningsanstalt pa motsvarande niva samt den yrkesut-
bildning som eventuellt kravs utover den postgyrnnasiala
utbildningen.

e) ett bevis over att innehavaren har avlagt examen fran en
postgyrnnasial utbildning pa minst fyra ar. eller pa deltid
under motsvarande tid. vid universitet eller hogskola eller en
annan likvardig utbildningsanstalt. samt vid behov den
yrkesutbildning som eventuellt kravs utover den postgyrnna-
siala utbildningen.

Artikel 12

Jlimstiillda utbildningar

Varje bevis pa formella kvaliflkationer eller uppsattning bevis
pa formella kvaliftkationer som utfardats av en behorig
myndighet i en medlemsstat skat!. aven vad betraffar nivan.
jamstallas med bevis pol form ella kvaliHkationer over utbildning
enligt artikel 11. pa villkor att beviset galler en avslutad utbild-
ning som erhaIlits i gemenskapen oeh som ar erkand som
Iikvardig av denna medlemsstat samt dar ger samma ratt till
tilltrade eller utovande av ett yrke cller forbereder for utovande
av dena yrke.

Enligt samma villkor som anges i forsta styeket skall aven varje
yrkeskvalifikation som. aven om den inte uppfyller de krav som
faststallts i ursprungsmedlemsstatens lagar aeh andra forfatt-
ningar for tilltrade till eller utovande av ett yrke. tilldelar inne-
havaren fOrvarvade rattigheter i kraft av dcssa bestammelser
jamstallas med sadant bevis pa farmella kvaliHkationer. Detta
galler i synnerhet om ursprungsmedlemsstaten hojer de utbild-
ningskrav som ar en forutsattning fOr tilltrade till oeh utovande
av ett yrke. oeh am en person som genomgatt tidigare utbild-
ning. sam inte uppfyller de nya kvalifikationskraven. atnjuter
fOrvarvade rattigheter i kraft av nationella bestammelser i lag
eller andra forfattningar. I detta fall betraktar den mottagande
medlemsstaten. for tillampningen av artikel 13. denna tidigare
utbildning som matsvarande nivan pi den nya utbildningen.

Villkor for erkannande

1. Niir det i en mottagande medlemsstat kravs bestamda
yrkeskvaliHkationer for tilltradet till cller utovandet av ett
reglerat yrke. skall den behoriga myndigheten i den medlems-
staten ge sokande tilltrade till yrket och ratt att utova det pa
samma villkor sam galler for landets egna medborgare. om
sokandena mnehar det kompetensbevis eller bevis pa formella
kvaliHkationer som kravs av en annan medlemsstat for tilltradet
till eller utovandet av yrket inom dess territorium.

Kompetensbevis eller bevis pa farm ella kvalillkatianer skall
uppfylla foljande krav:

a) De skatl ha utfardats av en behorig myndighet i en
medlemsstat. vilken utsetts i enlighet med denna stats lagar
och andra forfattnmgar.

b) De skall mtyga att innehavarens yrkeskvaliHkationer mmst
matsvarar den niva sam ligger omedelbart fore den sam
den mattagande medlemsstaten kraver. i enlighet med
artikeill.

2. Tilltrade till yrket och ratten att utova det enligt punkt 1
skall ocksa beviljas om sokanden utovat det yrke sam avses i
den punk ten pa heltid under minst tva ar under de senaste tio
aren i en medlemsstat som inte reglerar detta yrke och
persanen i fraga har ett eller flera kampetensbevis eller bevis pa
farmella kvaliHkatianer.

Kampetensbevis och bevis pi formella kvaliHkationer skall
uppfyUa foljande krav:

a) De skall ha utfardats av en behorig myndighet i en
medlemsstat. vilken utsetts i enlighet med denna stats lagar
och andra forfattningar.

b) De skall mtyga att innehavarens yrkeskvaliftkationer mmst
matsvarar den niva sam ligger amedelbart fore den sam
den mattagande medlemsstaten kraver. i enlighet med
artikc111.

c) De skall visa att innehavaren forberetts fOr att utova yrket.

Den yrkeserfarenhet pa tva ar som avses i forsta styeket far
dock inte kravas. nar det cllcr de bevis pa farmella kvaliftka-
tioner sam sokanden har galler som bevis pa en reglerad utbild-
ning enligt artikel 3.1 d pa de kvaliHkatiansnivaer sam anges i
artikel 11 b. e. d eller e. Sam reglerade utbildningar pa den
niva sam anges i artikel 11 e betraktas de utbildningar som
avses i bilaga III. Forteekningen i bilaga III kan andras enligt
forfarandet i artikel 58.2. fOr att beakta reglerad utbildning som
ger en jiimforbar niva av yrkesskieklighet aeh forbereder den
studerande for jamforbart ansvar oeh verksamhet.
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3. Genom undantag fran bestammelsema i punkt 1 b oeh
punkt 2 b skaU den mottagande medlemsstaten tillata tilltrade
till oeh utovande av en reglerat yrke, nar det fOr tilltrade till
detta yrke inom dess territorium kravs bevis polformella kvalifi-
kationer over en avslutad utbildning polhogskole- eller universi-
tetsniva polfyra ar oeh sokanden har bevis polde form ella kvali-
fikationer som avses i artikel 11 e.

Artikel 14

Kompensationsatgarder

1. Trots bestammelsema i artikel 13 far den mottagande
medlemsstaten krava att sokanden slutfor en anpassningsperiod
som inte overskrider tre ar eller genom gar lamplighetsprov i ett
av foljande fall:

a) Nar omfattningen av den utbildning som aberopas som stod
for ansokan i enlighet med artikel 13.1 eller 13.2 ar minst
ett ar kortare an den som kravs i den mottagande medlems-
staten.

b) Nar innehallet i den sokandens utbildning vasentligt avviker
fran dem som omfattas av det bevis pol formella kvalifika-
tioner som kravs i den mottagande medlemsstaten.

e) Nar det i den mottagande medlemsstaten reglerade yrket
omfattar en eller flera reglerade yrkesaktiviteter som inte
ingar i motsvarande yrke i sokandens ursprungsmedlems-
stat, i enlighet med artikel 4.2, oeh denna skillnad motsvaras
av en sarskild utbildning som kravs i den mottagande
medlemsstaten oeh utbildningen vasentligt avviker fran dem
som omfattas av det kompetensbevis eller bevis pol form ella
kvalifikationer som sokanden stoder sig p.t

2. Om den mottagande medlemsstaten anvander sig av den
mojlighet som avses i punkt 1, skall den ge sokanden rat! att
valja mellan anpassningsperiod och lamplighetsprov.

Om en medlemsstat anser at! det for ett bestamt yrke ar
nodvandigt att bevilja undantag fran kravet pol att ge sokanden
ratt at! valja mellan anpassningsperiod eller lamplighetsprov
enligt forsta styeket, skall den i forvag underratta de andra
medlemsstatema och kommissionen om detta oeh lagga fram
dokument som visar att detta undantag ar berattigat.

Om kommissionen efter att ha mottagit alia nodvandiga
uppgifter anser att det undantag som avses i andra styeket inte
ar berattigat eller strider mot gemenskapslagstiftningen, skall
den inom tre manader anmoda medlemsstaten alt inte vidta
den planerade atgarden. Har kommissionen inte reagerat inom
denna tidsfrist far undantaget tillampas.

3. For de yrken som kraver exakta kunskaper i nationell ratt
oeh dar verksamheten till en vasentlig oeh konstant del bestar i
att lamna rad och/eller hjalp i fragor som ror nationell rat! far

den mottagande medlemsstaten, med avvikelse fran principen i
punkt 2 enligt vilken sokanden har ratt att valja, foreskriva
antingen en anpassningsperiod eller lamplighetsprov.

Detta galler aven de fall som anges i artikel lOb, 10 e, 10 d
betraffande lakare och tandlakare, 10 f nar invandraren ansoker
om erkannande i en annan medlemsstat dar yrkesverksamheten
i fraga bedrivs av sjukskoterskor inom allman halso- oeh sjuk-
yard eller specialistsjuksktiterskor med bevis pa formell specia-
Iistbehorighet efter utbildning som berattigar till en yrkestitel
enligt punkt 5.2.2 i bilaga y, oeh artikel 10 g.

I de fall som omfattas av artikel lOa far den mottagande
medlemsstaten krava anpassningsperiod eller lamplighetsprov
om invandraren avser aU utova yrkesverksamhet som egenfore-
tagare eller som foretagsledare som kraver kunskaper om och
tilliimpning av de specifika nationella gallande bestammelsema,
under forutsattning at! de behoriga myndigheterna i den motta-
gande medlemsstaten kraver kunskaper om oeh tillampning av
dessa bestammelser ftir sina egna medborgares tilltrade till
sadan verksamhet.

4. For tilJampning av punkt 1 b oeh 1 e avses med "utbild-
ningsinnehall som vasentligt avviker", omraden som ar av
sttirsta vikt ftir utovandet av yrket oeh som i invandrarens
utbildning uppvisar vasentliga avvikelser nar det galler langd
eller innehaJl i forhaJlande till den utbildning som kravs i den
mottagande medlemsstaten.

5. Punkt 1 skall tillampas med hansyn till proportionalitets-
principen. Om den monagande medlemsstaten amnar krava att
stikanden slutfor en anpassningsperiod eller genom gar Himplig-
hetsprov. skall den mottagande medlemsstaten ftirst kontrollera
om de kunskaper som stikanden har tillagnat sig genom sin
yrkesverksamhet. i en medlemsstat eller i tredjeland. ar sadana
at! de helt eller delvis taeker den vasentliga avvikelse som avses
i punkt 4.

Artikel 15

Befrielse frc1n kompensatioosAtgiirder p4 gruodval av
gemensamma plattformar

1. I denna artikel definieras "gemensamma plattformar" som
en samling kriterier for yrkeskvalifikationer som kan kompen-
sera ftir vasentliga skiUnader som har konstaterats mellan de
olika medlemsstatemas utbildningskrav for ett visst yrke Dessa
vasentliga skillnader skaU faststallas genom att utbildningama
jamfors med avseende pa varaktighet oeh innehall i minst tva
tredjedelar av medlemsstatcma inklusive alia medlemsstater
som reglerar delta yrke. Skillnadema i utbildningens innehaJl
kan bero pa vasentliga skillnader i raekvidden for yrkesverk-
samheten.
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2. Gemensamma plattformar enligt definitionen i punkt 1
far laggas fram for kommissionen av medlemsstaterna eller av
yrkessammanslutningar eller yrkesorganisationer som ar repre-
sentativa pa nationell oeh europeisk niva. Om kommissionen
efter samrad med medlemsstaterna anser att ett utkast till
gemensam plattform underlattar omsesidigt erkannande av
yrkeskvalifikationer kan den lagga fram utkast till atgarder som
skall antas i enlighet med forfarandet i artikel 58.2.

3. Nar sokandens yrkeskvalifikationer uppfyller de kriterier
som faststalls i en atgard som antagits enligt punkt 2, skall den
mottagande medlemsstaten ge dispens fran tilHimpning av
kompensationsatgarder enligt artikel 14.

4. Punkterna 1-3 skall inte paverka medlemsstaternas beho-
righet att bestamma vilka yrkeskvaliHkationer som erfordras for
utovande av ett yrke pA deras respektive territorium oeh inne-
hilllet i oeh organisationen av deras utbildnings- och yrkesut-
bildningssystem.

5. Om en medlemsstat anser att de kriterier som faststalls i
en atgard som antas enligt punkt 2 inte langre ger tillraekliga
garantier for yrkeskvalifikationerna, skall den underratta
kommissionen, som i forekommande fall skall liigga fram ett
utkast till atgarder enligt det forfarande som avses i artikel 58.2.

6. Kommissionen skall senast den 20 oktober 2010 till
Europaparlamentet och rAdet lagga fram en rapport om denna
artikels anvandning oeh vid behov lampliga andringsforslag.

!CAPITa II

ErlUinnande av yrlteserfarenhet

Artikel 16

Krav nar det ganer yrkeserfarenhet

Om det i en medlemsstat for tilltrade till eller utovande av
nagon av de verksamheter som anges i bilaga IV kravs kunskap
oeh formaga av allman, affarsmiissig eller yrkesmassig art, skall
denna medlemsstat som tillraekligt bevis for att sadan kunskap
oeh formaga forvarvats godta utovande av denna verksamhet i
en annan medlemsstat. Utovandet skall ha skett i enlighet med
artiklarna 17, 18 oeh 19.

Artikel 17

verksamhetsfonner i fdrteckning I ibilaga IV

1. Nar det galler verksamhetsformerna i forteekning
bilaga IV skall den tidigare verksamheten ha utovats

a) under sex iir i foljd som egenforetagare eller foretagsledare,
eller

b) under tre iir i foljd som egenforetagare eller foretagsledare,
om formanstagaren visar att han for verksamheten i fraga
har genomgatt en utbildning pa minst tre ar som styrks i ett
av medlemsstaten erkant bevis eller som bedomts som
fullgod av beharig yrkesorganisation, eller

e) under fyra iir i foljd som egenforetagare eller faretagsledare,
om formanstagaren kan visa att han far verksamheten i
fnlga genomgatt en utbildning pa minst tva iir som styrks i
ett av medlemsstaten erkant bevis eller som bedomts som
fullgod av en behorig yrkesorganisation, eller

d) under tre iir i foljd som egenforetagare eller foretagsledare,
om formanstagaren kan visa att han utovat verksamheten i
fraga som anstalld under minst fern ar, eller

e) under fern ar i foljd i ledande stallning, varav minst tre ar
med tekniska uppgifter och med ansvar for minst en avdel-
ning i foretaget, om f6rmanstagaren kan visa att han for
verksamheten i fraga genomgatt en utbildning pa minst tre
ar som styrks i ett av medlemsstaten erkant bevis eller som
bedomts som fullgod av en behorig yrkesorganisation.

2. I de fall som avses i a oeh d filr verksamheten inte ha
upphort tidigare an tio ar fOre den dag da den kompletta
ansokan lamnas in hos den behoriga myndighet som avses i
artikel 56.

3. Punkt 1 e skall inte tillampas pa verksamhetsformer i
grupp Ex 855 enligt ISIC-nomenklaturen, hiirfrisorsinrattningar.

Artikel 18

Verksamhetsfonner i fdrteckning II ibilaga IV

1. Nar det galler verksamhetsformema i forteckning II
bilaga IV skall den tidigare verksamheten ha utovats

a) under fern ar i foljd som egenforetagarc ellcr foretagsledare,
eller

b) under tre ar i foljd sam egenforetagare eller faretagsledare,
om formanstagaren visar att han for verksamheten i fraga
har genomgatt en utbildning pa minst tre ar sam styrks i ett
av medlemsstaten erkant bevis eller som bedomts som
fullgod av en behorig yrkesorganisation, eller
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e) under fyra ar i foljd som egenforetagare eller foretagsledare,
om formanstagaren kan visa att han for verksamheten i
Fraga genomgatt en utbildning pa minst tva ar som styrks i
ett av medlemsstaten erkant bevis eller sam bedomts som
fullgod av en behorig yrkesorganisation. eller

d) under tre ar i foljd som egenforetagare eller foretagsledare,
om formanstagaren kan visa att han utovat verksamheten i
Fraga sam anstalld under minst fern ar, eller

e) under fern ar i fDljd som anstiilld. om formanstagaren kan
visa att han for verksamheten i Fraga gcnomgatt en utbild-
ning pa minst tre ar som styrks i ett av medlemsstaten
erkant bevis eller som bedomts som fullgod av en behOrig
yrkesorganisation, eller

f) under sex pa varandra foljande ar som anstalld. om
formanstagaren kan visa att han for verksamheten i Fraga
genomgatt en utbildning pa minst tva ar som styrks i ett av
medlemsstaten erkant bevis eller som bedi:imts som fullgod
av en behi:irigyrkesorganisation.

2. I de fall som avses i a oeh d far vcrksamheten inte ha
upphort tidigare an tio ar fOre den dag da den kompletta
ansi:ikan lamnas in hos den behi:iriga myndighet som avses i
artikel 56.

Artikel 19

verksamhetsformer i forteckning UI i bilaga IV

1. Nar det galler verksamhetsformema i fOrteckning III
bilaga IV skall den tidigare verksamheten ha uti:ivats

a) under tre ar i foljd som egenfi:iretagare eller fi:iretagsledare,
eller

b) under tva ar i foljd som egenforetagare eller foretagsledare,
om formanstagaren kan visa att han for verksamheten i
Fraga genomgatt en utbildning som styrks i ett av medlems-
staten erkant bevis eller som bedi:imts som fullgod av en
behorig yrkesorganisation, eller

c) under tva ar i fi:iljdsom egenfi:iretagare eller fi:iretagsledare,
om formanstagaren kan visa att han utovat verksamheten i
Fraga som anstalld under minst tre ar, eller

d) under Ire ar i foljd som anstalld, om formanstagaren kan
visa att han for verksamheten i Fraga genomgatt en utbild-
ning sam styrks i ett av medlemsstaten erkant bevis eller
som bedomts som fullgod av en behorig yrkesorganisation.

2. I de fall som avses i a och c far verksamheten inte ha
upphort tidigare an tio ar fore den dag da den kompletta

ansokan lamnas in hos den behoriga myndighet som avses i
artikel 56.

Artikel20

Andringar forteckningarna over verksamhetsformer
bilaga IV

Forteckningama over de verksamhetsformer i bilaga IV som
omfattas av ett erkannande av yrkeserfarenhet enligt artike1 16
far andras enligt det forfarande som avses i artikel 58.2 i syfte
art uppdatera eller fi:irtydliga nomenklaturen under fi:irutsatt-
ning att detta inte medfor en andring av verksamheten inom de
enskilda verksamhetsslagen.

Kapitel III har tag its bort

,,
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KAPITEL N

Gemensamma bestiimmelser om etablering

Artikel50

Handlingar och formforeskrifter

1. Nar de behoriga myndigheterna i den mottagande
medlemsstaten fattar beslut om en ansokan om tillstand att
utova elt reglerat yrkc genom tillampning av denna avdelning,
kan de begara de handlingar oeh intyg som namns i bilaga VII.

De handlingar som avses i punktema 1 d. e oeh f i bilaga VII
far inte vara aldre an tre manader da de fogas till ansokan.

Medlemsstater. institutioner oeh andra jUridiska personer skall
behandla overlamnade uppgifter konfidentiellt.

2. Om det finns skalig grund far tvivel far den mottagande
medlemsstaten krava att de behoriga myndigheterna i en annan
medlemsstat styrker aktheten av de utbildnings-. examens- och
andra behorighetsbevis som utfardats i den andra medlems-
staten samt. i tillampliga fall, intygar att personen i fraga. for de
yrken som avses i kapitel III i detta avsnitt. har uppfyllt de
minimikrav pa utbildning som avses i artiklama 24. 25. 28.
31. 34. 35. 38. 40. 44 och 46.

3. Om det finns skalig grund for tvivel. och om bevis pa
form ella kvalifikationer i enlighet med artikel 3.1 e har utfar-
dats av en behorig myndighet i en medlemsstat oeh innefattar
utbildning som erhaIlits helt eller delvis vid en inrattning som
etablerats lagligt i en annan medlemsstat. skall den mottagande
medlemsstaten ha ratt alt hos det behariga organet i den
medlemsstat dar examensbeviset har utfardats kontrollera

a) huruvida utbildningskursen vid den institution som gay
utbildningen har godkants formeUt av utbildningsanstalten i
den mcdlemsstat dar examensbeviset har utfardats.

b) huruvida det utfardade beviset pa form ella kvaliftkationer ar
detsamma som skulle ha utfardats om kursen hade faljts helt
och haIlet i den medlemsstat dar examensbeviset har utfar-
dats.

e) huruvida beviset pa form ella kvalifikationer ger samma
yrkesrattigheter i den medlemsstat dar examensbeviset har
utfardats.

4. Om en mottagande medlemsstat av sina medborgare
kraver edsavlaggelse eller en hagtidlig forsiikran for tilltrade till
ett reglerat yrke oeh ordalydelsen i denna ed dler forklaring
inte kan anvandas av medborgare i de andra medlemsstatema.
skaU medlemsstaten sorja for att den berarde kan anvanda
passande oeh likvardiga formuleringar.

Artikel 51

Forfarande for omsesidigt erkiinnande av yrkeskvalifika-
tioDer

1. Den behoriga myndigheten i den mottagande medlems-
staten skall bekrafta mottagandct av ansokan inom en manad
fran oeh med mottagandet oeh underratta sokanden om hand-
lingar eventuellt saknas.
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2. En ansokan om tillstand att fa utova ett reglerat yrke skall
behandlas och ett vederborligen motiverat beslut fattas av den
mottagande medlemsstatens behoriga myndighet snarast
mojligt och under alia omstandighetcr inom tre manader efter
det att den fullstandiga ansokan inkom. Denna tidsfrist kan
emellertid forlangas med en manad i fall sam omfattas av
kapitlen I oeh II i denna avdelning.

3. Beslutet eller underlatenhet att meddela beslut inom fore-
skriven tid kan overklagas has domstol enligt nationell ratt.

Artikel 52

Anvandande av yrkestite)

1. Om anvandandet av yrkestiteln fOr en av yrkesverksamhe-
terna i fraga ar reglerat i en mottagande medlemsstat. skall de
bvriga medlemsstatemas medborgare vilka har tillstand au
utova ett reglerat yrke med stod av avdelning III bara den
yrkestitel som i den mottagande medlemsstaten motsvarar detta
yrke oeh anvanda eventuell forkortning.

2. Om ett yrke ar reglerat i den mottagande medlemsstaten
genom en sadan sammanslutning eller organisation som avses i
artikel 3.2. far medlemsstatemas medborgare bara anvanda den
yrkestitel eller den forkortning som sammanslutningen eller
organisationen faststallt om de kan visa att de tillhor samman-
slutningen eller organisationen.

Om medlemskapet i sammanslutningen eller organisationen ar
forenat med vissa kvalifikationer. kan detta krav da det galler
de ovriga medlemsstaternas medborgare som innehar yrkeskva-
lifikationer bara goras gallande pa de villkor som foreskrivs i
detta direktiv.

AVDELNING IV

OETALJERAOE VILLKOR FOR UTOV ANDE AV YRKET

Artikel 53

Sprikkunskaper

Personer sam far sina yrkeskvalifikationer erkanda skall ha
nodvandiga sprakkunskaper for au utova yrkesverksamheten i
den mottagande medlemsstaten.

Artikel54

Anvandande av akademisk tite)

Utan att det paverkar tillampningen avartiklarna 7 oeh 52 skall
den mottagande medlemsstaten se till att de berorda personema
har ratt att anvanda akademiska tidar fran ursprungsmedlems-
staten. oeh den eventuella forkortningen av denna. pa

ursprungsmedlemsstatens sprak. Den mottagande medlems-
staten far krava att denna titel foljs av namn oeh plats for den
institution eller examensnamnd som utfardat den. Om den
akademiska titel som anvands i ursprungsmedlemsstaten kan
forvaxlas med en titel som i den mottagande medlemsstaten
kraver kompletterande utbildning. som personen i fraga inte
har genomgatt. far denna medlemsstat krava att vederborande
anvander den akademiska titeln fran ursprungsmedlemsstaten i
en lamplig form som den mottagande medlemsstaten anger.

Artikel55

Anslutrung tiD forsiikringskassa

Utan att det pavcrkar tillampningen av artikel 5.1 och artikel 6
forsta stycket b. skall de medlemsstater som kraver att de
personer som forvarvat sina yrkeskvalifikationer pa deras terri-
torium skall fullgora en forberedande praktiktjiinstgoring oeh!
eller ha yrkeserfarenhet for att fa anslutas till en forsiikrings-
kassa. ge innehavare av yrkeskvalifikationer som lakare och
tandlakare som forvarvats i en annan medlemsstat dispens fran
detta krav.

AVDELNINGV

AOMIN1STRA TlVT SAMARBETE OCH GENOMFORANDEBEFO-
GENHETER

Artikel 56

Behoriga mynctigheter

1. De behoriga myndighetema i den mottagande medlems-
staten oeh ursprungsmedlemsstaten skall bedriva ett nara
samarbete oeh ge varandra omsesidigt bistand for att underHitta
tillampningen av detta direktiv. De skall garantera att de
upplysningar som utvaxlas behandlas konfidentiellt.

2. De behoriga myndighetema i den mottagande medlems-
staten och ursprungsmedlemsstaten skall utbyta information
om disciplinara atgarder eller straffrattsliga pMoljder som vidta-
gits eller andra allvarliga. speeifika omstandigheter som kan ha
foljder fOr utovandet av vcrksamheten enligt detta direktiv. med
iakttagande av lagstiftningen om skydd av personuppgifter
enligt Europaparlamentets och radets direktiv 95/46/EG av den
24 oktober 1995 om skydd for enskilda personer med avse-
ende p<ibehandling av personuppgifter och om det fria flodet
av sadana uppgifter (') och Europaparlamentets oeh radets
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av
personuppgifter oeh integritetsskydd inom sektom for elektro-
nisk kommunikation (direktiv om integritet oeh elektronisk
kommunikation) (2).

(') EGT L 281.23.11.1995. s. 31. Direktivet andral genom forordning
(EG) nr 1882/2003.

(') EGT L 201. 31.7.2002. s. 37.
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Ursprungsmedlemsstaten skall kontrollera om forhallandena ar
riktiga och dess myndigheter avgora typ och omfattning av de
undersokningar som skall goras och meddela den mottagande
medlemsstaten vilka konsekvenser landet drar av de lamnade
uppgiftema.

J. Senast den 20 oktober 2007 skall varje medlemsstat utse
de behoriga myndigheter och organ som ar bemyndigade at!
utHirda eller ta emot bevis pa formella kvaliHkationer och andra
handlingar eller upplysningar, samt de behoriga myndigheter
och organ som ar bemyndigade att motta ansokningarna och
fatta de beslut som avses i detta direktiv, och de skall genast
undcrratta ovriga medlemsstater och kommissionen om detta.

4. Varje medlemsstat skall utse en samordnare for verksam-
heten for de myndigheter som avses i punkt loch underratta
i:ivriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Samordnarna skall ha fOljande uppgifter:

a) Att framja enhetlig tilHimpning av direktivet.

b) Att inhamta alia uppgifter av betydelse for tillampningen av
direktivet, bland annat uppgifter om tilltradesvillkor fOr
reglerade yrken i medlemsstaterna ....

For att utfora det som avses i b kan samordnarna yanda sig till
de kontaktpunkter som avses i artikel 57.

Artikel57

Kontaktpunkter

Varje medlemsstat skall senast den 20 oktober 2007 utse en
kontaktpunkt som skall ha foljande uppgifter:

a) Att ge medborgama och kontaktpunkterna i ovnga
medlemsstater all nodvandig information om erkannandet
av yrkeskvalifikationer enligt detta direktiv, i synnerhet
information om nationell lagstiftning som reglerar dessa
yrken och utovandet av dessa, inklusive sOciallagstiftning
och eventuella yrkesetiska regler.

b) Att bista mcdborgarna vid utovandet av deras rattigheter
enligt detta direktiv, vid behov i samarbete med ovriga
kontaktpunkter och behoriga myndigheter i den mottagande
medlemsstaten.

Pa begaran av kommissionen skall kontaktpunkterna underratta
kommissionen om resultatet av arenden som de handlagt
enlighet med b senast tva manader efter det at! de mottagits.

Artikel58

Kommiw:n fOr erkiinnande av yrkeskvalifikationer

1. Kommissionen skall bitradas av en kommitte for erkan-
nande av yrkeskvalifikationer, nedan kallad "kommitten".

2. Niir det hanvisas till denna punkt skall artildama 5 och 7
i beslut 1999/468/EG tilHimpas, med bcaktande av bestammel-
serna i artikel 8 i det beslutet.

D:n t~d som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara
tva manader.

J. Kommitten skall sjalv anta sin arbetsordning.

Artikel 59

SamrAd

Kommissionen skall sakerstalla at! experter fran de berorda
yrkesgrupperna pa lampligt satt radfragas, sarskilt i anslutning
till arbetet i den kommitte som avses i artikel 58, och kommis-
sionen skall for denna kommitte lagga fram en rapport om
Jessa samrad.

....VDELNING VI

ANDRA BESTAMMELSER

Artikel60

Rapportering

1. Efter den 20 oktober 2007 skall medlemsstaterna
vartannat ar lamna en rapport till kommissionen over tillamp-
ningen av det inrattade systemet. Utover aIlmanna kommen-
tarer skall rapporten innehllia en statistisk oversikt over de
beslut som fattats samt en beskrivning av de viktigaste
problemen som tillampningen av direktivet fort med sig.

2. Efter den 20 oktober 2007 skall kommissionen
vart femte ar utarbeta en rapport om genomforandet av detta
direktiv.

Artikel 6 I

Undantagsklausul

Om storre svarigheter pa nagot visst omrade skulle uppsta for
en viss medlemsstat vid tillampningen av det har direktivet,
skall kommissionen undersoka dessa svarigheter i samarbete
med medlemsstaten i fraga.

I forekommande fall skall kommissionen enligt det forfarande
som avses i artikel 58.2 medge undantag for ifragavarande
medlemsstat vad galler tillampningen av bestammelsen under
en begransad tidsperiod.
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Artikel 62

Upphavande

Direktiven 77/452/EEG. 77/453/EEG. 78/686/EEG.
78/687/EEG. 78/1026/EEG. 78/1027/EEG. 80/1 54/EEG.
80/155/EEG. 85/384/EEG. 85/432/EEG. 85/433/EEG.
89/48/EEG. 92/51/EEG. 93/16/EEG och 1999/42/EG skall
upphora all galla fran ach med den 20 oktober 2007. Hanvis-
ningar till de upphavda direktiven skall anses sam hanvisningar
till delta direktiv. och de rattsakter sam har antagits pa
grundval av de direktiven skall inte paverkas av upphavandet.

Artikel 63

Infdrlivande

Medlemsstatema skall satta i kraft de bestammelser i lagar och
andra forfattningar sam ar nodvandiga for all folja detta
direktiv senast den 20 aktaber 2007 De skall genast underratta
kommissionen om detta.

Nar en medlemsstat antar dessa bestammelser skall de innehiiIJa
en hanvisning till detta direktiv eller atfoljas av en sadan
hanvisning nar de offentliggors. Narmare foreskrifter om hur
hanvisningen skall goras skall varje medlemsstat sjaIv utfarda.

Artikel 64

Ikraftttadande

Detta direktiv trader i kraft den tjugonde dagen efter det all det
har offentliggjarts i Europeiska unionens offlCiella tidning.

Artikel65

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstatema.

Utfardat i Strasbourg den 7 september 2005.

Pa Europaparlamentets
vagnar

J. BORRELL FONTEllES
Ordforande

Pa radets vagnar
c. CLARKE
Ordforande

Bilagerna I-VI har tagits bert
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BILAGA VII

HandUngar oeb intyg som kan krllvas enligt artikel 50.1

1. Handlingar

a) Intyg om medborgarskap.
b) Kopia polde kompetens- eller examensbevis som ger ratt att utova yrket i FrAgasamt. i forekommande fall. ett intyg
am vederborandes yrkeserfarenhet.
De behoriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten far uppmana sokanden att lamna upplysningar am sin
utbildning i den man detta ar nodvandigt for att faststiilla forekornsten av potentiella vasemliga olikheter i forhallande
till den utbildning som kravs i den mottagande medlemsstaten i enlighet med artikel 14. Om det ar omojligt for
sokanden att liimna dessa upplysningar skall de behoriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten yanda sig
till komaktpunkten. den behoriga myndigheten eller nagot annat relevant organ i ursprungsmedlernsstaten.

e) Ett intyg om verksamhetens karaktar oeh varaktighet. i de fall som avses i artikcl 16. utfardat av behorig myndighet
eller behorigt organ i ursprungsmedlernsstaten eller den medlemsstat den utlandske medborgaren kommer fran.

d) Nar en mottagande medlemsstats behoriga myndighet av personer som vill utova ett reglerat yrke kraver bevis for att
de har gott namn och rykte eller att de inte forsatts i konkurs. eller temporart upphaver eller forbjuder utovandet av
yrket i fall av gray yrkesmassig forsummelse eller brottslig handling. skall denna medlemsstat nar det galler andra
medlemsstaters medborgare som viII utova yrket inom landet som tillracklig bevisning godta uppvisande av hand-
lingar sam utfardats av behoriga myndigheter i den utiandske sokandens ursprungsmedlemsstat eller den medlernsstat
han kommer fran och som utvisar att dessa krav iir uppfyllda. Dessa myndigheter skall tillhandahalla de begarda
handlingama inom tva manader.
:"Jarde behoriga myndighetema i den utiandske sokandens ursprungsmedlernsstat eller den medleinsstat han kommer
fran inte utfardar sadana handlingar som asyftas i forsta stycket. skall dessa handlingar ersiittas av en forsa!cran under
ed - eller i stater dar nagon bestammclse om forsakran under ed inte finns av en forsakran pol.heder oeh samvete -
som lamnas av den berorda personen infor en behorig rattslig eller administrativ myndighet eUer. i forekommande
fall. av en nmarie eller behorigt faekligt organ i personens ursprungsmedlemsstat eller den medlernsstat han kommer
frAn. Denna myndighet eller notarie skall utfarda ett intyg som sryrker aktheten av eden eller den hogtidliga
forsakran.

e) Niir en mottagande medlemsstat kriiver bevis pol fysisk oeh psykisk halsa av medborgare som viII utova elt reglerat
yrke. skall den medlemsstaten som tillraeklig bevisning godta att det dokument uppvisas som kravs i den utlandske
medborgarens ursprungsstat. Nar ursprungsmedlemsstaten inte utfardar sadana dokument. skall den mottagande
medlernsstaten godta ett intyg utfardat av en behiirig myndighet i denna stat. I soldanafall maste de behoriga myndig-
heterna i ursprungsstaten tillhandahalla den begarda handlingen inom tva manader.

o Nar en mottagande medlemsstat av de av sina egna medborgare som viIIutova ett rcglerat yrke !craver

- intyg angol.cndesokandens ekonomiska stallning.
_ bevis for att den berorda personen ar ftirsakrad mot de ekonomiska risker som ar forenade med deras yrkesansvar

i enlighet med giillande lagar och bestammelser i den mottagande medlernsstaten om forsakringsskyddets villkor
oeh omfattning.

skall denna stat som tillraeklig bevisning godta intyg betraffande detta utfardade av banker oeh forsakringsforetag i
andra medlemsstater.

2. Intyg

For att underlatta tillampningen av avsnitt III kapitel 1Il i detta direktiv at en medlemsstat foreskriva att personer som
uppfyller utbUdningsvillkoren samtidigt med de bevis over formella kvalifikationer skall forete ett intyg frln de behoriga
myndighetema i ursprungsmedlemsstaten som visar att dessa examensbevis ar de som avses i detta direktiv.



Svensk forfattningssamling

Forordning
om andring i handelskammarfdrordningen
(1990:733);

utfardad den 27 september 2007.

Regeringen fOreskriver i fniga om handelskammarforordningen
(1990:733)
dels att bilagan till fOrordningen ska upphora att galla.
dels att 6 § ska ha fOljande Iydelse.

6 §I De auktoriserade handelskamrar som Kommerskollegium efter sam-
did med Tullverket utser far utfarda
I. sadana ursprungseertifikat som avses i artikel 11.2 i konventionen den

3 november 1923 (SO 1926:9) som ror fOrenklingav tullformalitetema och i
bilaga 12 till kommissionens fOrordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli
1993 om tillampningsforeskrifter fOr rAdets fOrordning (EEG) nr 2913/92
om inrattandet av en tullkodex fOrgemenskapen.
2. efter Tullverkets godkannande. varueertifikat EUR.I enligt de bestam-

melser om fOrmanstull som avses i mikel 20.3 d oeh e i radets fOrordning
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrattande av en tullkodex fOr
gemenskapen.
3. sadana sarskilda eertifikat som ror infOrseloch leverans till Sverige av

en i tredje land tillverkad vara som kan behovas fOr att tillverkningslandet
med hansyn till dar gallande exportrestriktioner ska medge utforsel av varano
oeh
4. de intyg om faktiskt utovande av verksamhet som kravs fOr att som

egenfOretagare eller anstiilld utova sAdanverksamhet som avses i bilaga IV i
Europaparlamentets oeh radets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkannande av yrkeskvalifikationer. andrat genom ractets direktiv
200611001EG3•
Uppdrag som avses i fOrsta styeket far endast meddelas en handelskam-

mare som har tillraekliga personella oeh andra resurser fOrverksamhet med
det sarskilda slag av dokument som det ar fn\ga om. Ar fOrutsattningama
inte langre uppfyllda, ska uppdraget aterkallas.
I Fragaom certifikat som avses i fOrstastyeket 1 ska handelskarnrama till-

lampa radets fOrordning (EEG) nr 2913/92 av den 12oktober 1992 om inrat-
landet av en tullkodex fOrgemenskapen oeh fOrordning (EEG) nr 2454/93.

I Senaste lydelse 2004:692.
2 EUT L 255, 20.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).
J EUT L 363, 20.12.2006, s. 141 (Ce1ex 32006LO 100).
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Svensk f6rfattningssamling

Forordning
om and ring ifOrordningen (2003:7) med
instruktion fOrHogskoleverket;

utfardad den 24 maj 2007.

Regeringen ftireskriver an 3, 7 oeh 9 §§ fOrordningen (2003:7) med
instruktion fOrHtigskoleverket skall ha ftiljande Iydelse.

3 § Htigskoleverket skall
I 1. granska kvaliteten i htigskoleutbildning,

2. utvardera universitetens och htigskolomas kvalitetsarbete, oeh
3. ftilja upp resultaten av den utvardering som avses i 1 och 2.

7 § Hagskoleverket skall
1. stimulera intresset ftir hOgskoleutbildning.
2. svara fOr information om verksamheten och det samlade utbudet av ut-

bildning vid universitet oeh hogskolor samt ge information i syfte an fmmja
en korrekt vardering av svensk hogskoleutbildning oeh svenska hOgskole-
examina,
3. vara behtirig myndighet fOr lararyrket enligt Europaparlamentets och

radets direktiv 2005/36IEG av den 7 september 2005 om erkannande av
yrkeskvaJifikationerl oeh kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv en-
ligt vad regeringen sarskilt beslutar.
4. ha den funktion och fullgara de uppgifter som fOljerav vissa andra EG-

direktiv, vissa konventioner eller andra intemationella overenskommelser,
aUt enligt vad regeringen sarskilt beslutar,
5. svara for information om utUindskaeftergymnasiala utbildningar i sam-

verkan med Central a studiestodsnarnnden, och
6. framja ehefsutvecklingen inom hOgskolan.

9 § I enlighet med vad som fOljer av andra fOrfattningar skall Hogskole-
verket besluta om
1. vid vilka universitet oeh hogskolor med offentlig huvudman examina

inom htigskoleutbildning pa grundniva eller avaneerad niva far avlaggas en-
ligt 1 kap. 11 § fOrstastycket htigskolelagen (1992:1434),
2. vilka utbildningar pa eftergymnasial niva som kan anses ha en godtag-

bar standard enligt 3 kap. 23 § fOrsta styeket 2 studiesttidsfOrordningen
(2000:655), och

1 EUT L 255,30.9.2005, s. 22, (Celex32005L0036).

SFS 2007:431
Utkomfrantrycket
den 13juni 2007
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3. beh6righetsbevis enligt 2 kap. 4 § fOrsta stycket 2 skollagen
(1985: 1100).

Denna forordning trader i kraft den 1 juli 2007.

Pa regeringens vagnar

LARSLEUONBORG
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

ThOm."lOR fakta. lei. 08·587 671 00
Elanden. Valtingby 2007
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Till statsradet och chefen for
Justitiedepa rtementet
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Genom beslut den 18 maj 2006 bemyndigade regeringen chefen for
Justitiedepartementet att tillkalla en sarskild utredare med uppdrag
att lamna forslag till hur EG:s direktiv (2006/24/EG) om lagring av
trafikuppgifter ska genomforas i svensk ratt.
Sarskild utredare har varit generaldirektoren vid Ekobrottsmyn-

digheten Gudrun Antemar.
Sakkunniga i arbetet har varit juristen Per Bergstrand (Post- och

telestyrelsen), amnesddet Per Lagerud Gustitiedepartementet),
dataradet Hans-Olof Lindblom (Datainspektionen) och numera
kammarrattspresidenten Margareta Aberg (Kammarratten i Sunds-
vall).
Experter i arbetet har varit kriminalinspektoren Carina Axelsson

Palmer (Rikskriminalpolisen), rattssakkunniga Helene Bergstrom
Gustitiedepartementet) fran mars 2007, kansliradet Carina Bring
Sjogren Gustitiedepartementet) till mars 2007, kansliddet Mattias
Broman (Forsvarsdepartementet), projektledaren Fredrik von Es-
sen (IT & Telekomforetagen, Svenskt Naringsliv) fran juni 2007,
advokaten Per Furberg (Sveriges Advokatsamfund), departements-
sekreteraren Martin Gynnerstedt (Naringsdepartementet) till sep-
tember 2006, verkstallande direktoren Ylva Hambraeus Bjorling
(IT -foretagen, Svenskt Naringsliv) till juni 2007, amnessakkunniga
Maria Hall (Naringsdepartementet) fran augusti 2007, chefsjuris-
ten Lars-Ake Johansson (Sakerhetspolisen), numera vice chefsakla-
garen Katarina Ringertz (Ekobrottsmyndigheten), kammaraklaga-
ren Chatrine Rudstrom (Aklagarmyndigheten) och kansliradet
Hans Ojemark (Naringsdepartementet) till augusti 2007.
Till utredningen har det funnits referensgrupper knutna med fo-

retradare for myndigheter, branscher och naringsliv. Foljande per-
soner har ingatt i grupperna. Kurt Alavaara (Sakerhetspolisen),
Fredrik von Essen (IT & Telekomforetagen) till juni 2007 darefter
expert, Patrik Fiiltstrom (den tidigare IT -politiska strategigruppen,

__i

1
.I
• I

I
!

.,



Naringsdepartementet), Mikael Grape (Tele 2 AB), Kajsa Hedberg
(Svenska Stadsnitsforeningen), Fredrik Helgesson (B2 Bredband
Holding AB), Hakan Hjelmestam (TeliaSonera AB), Annkatrin
Hiibinette (Tullverket), Mikael Ingemarsson (Konkurrensverket)
frin januari 2007, Adrienne de Jounge (Konkurrensverket) till ja-
nuari 2007, Kurt Erik Lindqvist (Sveriges Operatorers Forum), Ri-
chard Rebhan (TDC Song) och Staffan Wikell (Sveriges Kommu-
ner och Landsting).
Det har ocksa funnits en referensgrupp med representanter for

riksdagspartierna. I den gruppen har ingatt Bodil Ceballos (mp),
Kenneth G Forslund (s), Bjorn Hamilton (m), Johan Linander (c),
Inger Lundgren (v) fran juni 2007, Rolf Olsson (v) till maj 2007,
OIle Sandahl (kd) och CeciliaWigstrom (fp).
Amnesradet Per Lagerud och numera ridmannen Annacarin

Rathsman har varit utredningens sekreterare.
Utredningen, som tagit namnet Trafikuppgiftsutredningen,

overiamnar harmed betankandet Lagring av trafikuppgifter for
brottsbekiimpning (SOU 2007:76).
Arbetet har bedrivits i nira samrad med de sakkunniga och ex-

perterna och ar dart~r skrivet i "vi-form".
Hans-Olof Lindblom och Per Furberg har avgivit sarskilda ytt-

randen.
Uppdraget ir harmed avslutat.

IPer Lagerud
Annacarin Rathsman

Stockholm i november 2007

Gudrun Antemar
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Sammanfattning

Bakgrund

Bombattentaten i Madrid den 25 mars 2004 initierade det arbete
som sa smaningom ledde till att Europaparlamentet oeh ddet den
15 mars 2006 antog direktivet (2006/24/EG) om lagring av trafik-
uppgifter. Direktivet syftar till att sakerstalla att uppgifter om
kommunikation med fast oeh mobil telefoni, Internetatkomst, e-
post oeh Internettelefoni lagras sa att de brottsbekampande myn-
digheterna kan fa tillgang till uppgifterna for utredning, avslojande
oeh atal som avser aHvarligbrottslighet. Till skillnad mot vad som
galler i dag nar varje leverantor sjalv har att bedoma vilka uppgifter
som behover lagras for den egna verksamheten ska samtliga de tra-
fikuppgifter som anges i direktivet lagras under en viss bestamd tid
for brottsbekampande syften. Enkelt uttryekt ror det sig om upp-
gifter som svarar pa fdgoma vern kommunieerade med vern, nar
skedde det, var befann sig de som kommunieerade oeh vilken typ
av kommunikation anvandes. Uppgifterna far doek inte avsloja in-
nehaIlct i en kommunikation, t.ex. telefonsamtalet, sms-
meddelandet, telefaxmeddelandet eHere-postmeddelandet.
Bestammelser om lagring av trafikuppgifter haIler pa att genom-

foras eHer har genomforts i alla lander i EU. Det foljer av Sveriges
medlemskap i unioncn att direktivet om lagring av trafikuppgifter
ska genomforas aven har. Utredningens uppgift ar att foresIa en
reglering for genomforandet som tillgodoser bade behovet av att
bekampa allvarlig brottslighet oeh skyddet for medborgarnas integ-
ritet. En utgangspunkt ska vara att lagringsskyldigheten ska omfat-
ta de trafikuppgifter som myndigheterna kan ha tillgang till i dag
oeh som avser fast oeh mobil telefoni, Intemeratkomst, e-post oeh
Internettelefoni. Direktivet llagger medlemsstaterna att genomfora
bestammelserna i nationell ratt senast den 15 september 2007. Nar
det galler Internetatkomst, e-post oeh Internettelefoni finns en
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mojlighet att skjuta upp genomforandet av direktivet till oeh med
den 15mars 2009. Den mojligheten har Sverigeutnyttjat.
Utredningen dreg tidigt den slutsatsen att det inte var menings-

fullt att forst foresla regler om lagring av trafikuppgifter som en-
bart rorde fast oeh mobil telefoni for att senare aterkomma med
forslag rorande ovriga delar. I stallet behovde forslagen presenteras
i ett sammanhang. Utredningen har darfor fatt forlangd tid till den
1 november 2007 for uppdraget.

Genomforandet i andra lander

Vi har inhamtat uppgifter om genomforandet eller forslag till ge-
nomforande av direktivet i Danmark, Finland oeh Norge, de bal-
tiska staterna, Irland, Spanien, Storbritannien, Tjeekien oeh Tysk-
land.
Genomforandeproeeduren skiljer sig at mellan landerna nar det

galler huruvida direktivet genomfors i sin helhet vid ett tillfalle eller
uppdelat mellan fast oeh mobil telefoni oeh Internet oeh nar det
gaBer tidpunkten for genomforandet. Exempelvis ar direktivet re-
dan genomfort i sin helhet i Danmark medan Storbritannien har
genomfort lagringsskyldigheten rorande fast oeh mobil telefoni.
De uppgifter vi har fatt innebar att Finland, Irland, Spanien oeh
Tjeckien avser att genomfora direktivet i sin helhet vid ett oeh
samma tillfalle medan genomforandet kommer att ske i etapper i
Norge, Estland, Lettland, Litauen, Storbritannien oeh Tyskland.
Utifdn de uppgifter vi har fatt om genomforandet i de olika

Hinderna eller deras planer for genomforandet ser vi att de fIesta
lander kommer att ha en lagringstid pa ett ar. I Irland kommer ti-
den att vara tre ar for fast oeh mobil telefoni oeh sex manader for
Internetuppgifter. Sex manaders lagringstid for samtliga kategorier
av uppgifter ar foreslagen iTjeekien oeh Tyskland medan 18mana-
der ar foreslagen i Lettland.
Det finns oeksa skillnader mellan landerna i fragorna om vilka

trafikuppgifter som ska lagras, om det ska finnas undantag fran lag-
ringsskyldigheten t.ex. for sma leverantorer, om leverantorerna ska
ha mojlighet att lata annan fullgora lagringen samt i fragan om vern
som ska sra for kostnaderna for att fullgora lagringsskyldigheten
oeh kostnaderna for utlamnande av uppgifter. I Finland, Litauen
oeh Storbritannien ska det allmanna sta for samtliga kostnader me-
dan leverantorerna ska sd for samliga kostnader i Irland, Lettland
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Deh Spanien. I ovriga lander (Danmark, Estland, Tjeekien oeh
Tyskland) ska det ske en fordelning av kostnaderna. Enligt de upp-
gifter vi har fht har integritetsfragorna oeh direktivets inverkan pa
konkurrensen diskuterats i de enskilda landerna men debatten har
inte uppfattats som ett hinder for genomforandet av direktivet utan
tagits till vara for att hoja kvaliteten i lagstiftningsarbetet i respek-
tive land.

Skyddet for den personliga integriteten

Direktivet om lagring av trafikuppgifter innebar att det blir en regel
att vissa trafikuppgifter ska lagras under en viss bestamd tid. Ett
genomforande av direktivet medfor att myeket stora informa-
tionsmangder kommer att lagras. Endast en ytterst begransad del
av uppgifterna kommer att lamnas ut till de brottsbekampande
myndigheterna oeh anvandas vid bekampning av allvarlig brottslig-
het.
Trafikuppgifter ar iminga fall uppgifter om enskildas personliga

forhillanden oeh korrespondens. Det ar mot bakgrund av uppgif-
ternas integritetskansliga karaktar som de nuvarande bestammel-
serna om de brottsbekampande myndigheternas tillging till trafik-
uppgifter har utformats. Att fa ut trafikuppgifter for utredning om
brott har ansetts vara sarskilt kansligt fran integritetssynpunkt oeh
forutsattningarna for utlamnande ar noggrant reglerade i ratte-
gangsbalken oeh lagen om elektronisk kommunikation.
Enligt var mening ar dock inte fragan om integritetsskyddet vid

lagring av trafikuppgifter begransat till de situationer dar trafik-
uppgifter lamnas ut till de brottsbekampande myndigheterna. En
utgingspunkt for vara resonemang ar au en generelilagring av tra-
fikuppgifter i den omfattning som direktivet forutsatter paverkar
bade enskildas upplevelse av att fa sin privata sfar inskrankt oeh
integritetsskyddet for medborgarna i allmanhet. Intdnget i integri-
teten sker enligt var mening redan genom att det allmanna sakrar
tillgangen till trafikuppgifterna genom lagringen.
Utredningen har vid en hearing inhamtat synpunkter pa vilka

risker som lagringen av trafikuppgifter medfor for integritetsskyd-
det. Vid hearingen framfordes bl.a. foljande. Generella hgarder
som innebar att uppgifter om enskilda samlas in ar mer problema-
tiska fran integritetssynpunkt an speeifika atgarder i enskilda falL
Lagringsskyldigheten innebar att trafikuppgifter som pa nagot satt
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rar praktiskt taget alIa medborgare kommer att finnas lagrade.
Uppgifterna kan ge kannedom om farhalIanden av privat natur som
man inte vill att andra ska fa insyn i. Det ar vetskapen om att dessa
uppgifter Finns lagrade oeh kan tas fram oeh granskas under lag-
ringstiden och risken far att de lacker ut till obehariga som deltaga-
re vid hearingen ansag vara det allvarliga bekymret fran integritets-
synpunkt. Det ansags att lagstiftningen riskerar att fa en psykolo-
gisk verkan som innebar att manniskor blir radda oeh miss-
tanksamma och i hagre grad upplever att de lever i ett kontroll-
samhalIe. Det kan paverka tilltron till myndigheterna. Vid hearing-
en framfordes oeksa att en akad informationsvolym i allmanhet
innebar en okad risk for att inforrnationen lacker eHer sprids till
obehariga. Uppgifter kan komma ut genom bristande sakerhetsru-
tiner elIer genom medvetna atgarder. Det framfardes oeksa att det
Finns risk far att de brottsbekampande myndigheterna kan komma
att utnyttja trafikuppgifter i myeket hagre utstrackning an tidigare.
Mot det anfardes dock att trafikuppgifterna behavs for utredning
om allvarlig brottslighet oeh att de leder till att fler aHvarligabrott
klaras upp oeh att fler brottsoffer darrned kan fa upprattelse. En
annan faktor som berardes vid hearingen ar risken far andamals-
glidning, dvs. risken far att nar systemet far lagring av trafikuppgif-
ter val Finnsoeh fungerar kommer det att anvandas far andra syften
an det ursprungligen var tankt for. Deltagarna vid hearingen under-
strok oeksa vikten av ett sakert, appet oeh transparent kontroHsy-
stem sa att medborgarna kan bedoma vilka trafikuppgifter som lag-
ras, hur lange de lagras oeh hur uppgifterna anvands i brottbe-
kampningen.
Direktivet innehaller Hera artiklar som ska garantera en rimlig

proportion mellan intresset av att allvarliga brott utreds oeh lagfars
oeh integritetsskyddet. I vart uppdrag ingar att belysa de integri-
tetsaspekter som aktualiseras vid genomfarandet av direktivet oeh
lamna farslag om regler far lagring av trafikuppgifter som innebar
ett tillraekligt skydd far lagrade uppgifter oeh som ar farenliga med
grundlags- oeh konventionsskyddet far den personliga integriteten.

Trafikuppgifter sam ska lagras

Tillgang till trafikuppgifter ar av avgorande betydelse far bekamp-
ningen av allvarlig brottslighet. Nar behovet av trafikuppgifter far
brottsbekampningen ska bedamas maste utgangspunkten vara att
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det ar medborgarnas behov av att aHvarligbrottslighet utreds oeh
lagfors som ska tillgodoses. Det ar medborgarna i allmanhet oeh
brottsoffren som for sin trygghet respektive upprattelse har an-
sprak.pa en effektiv brottsbekampning.
Ett genomforande av direktivet innebar att trafikuppgifter lagras

som sammantaget ger upplysning om vilka som kommunieerade
med varandra~ nar det skedde, var det skedde oeh vilken typ av
kommunikationslosning som anviindes. Svaret pa aHadessa frigor
kommer i de flesta fall inte att finnas hos en enda leverantor utan
de brottskampande myndigheterna kommer att behova stalla sam-
man uppgifter fran flera leverantorer for att fa en klar bild.
Den enskilde leverantoren ska ha skyldighet att lagra enbart sa-

dana uppgifter som denne nagon gang genererar eller behandlar.
Det finns med andra ord ingen skyldighet att skaffa sig alIa de upp-
gifter som lagringsskyldigheten omfattar. Det betyder i prineip att
om uppgiftema finns hos leverantoren nagon gang, aven om det
bara ror sig om en ytterst kort tid, ska de lagras. Lagringsskyldighe-
ten utgor darmed inget hinder mot exempelvis anonyma kontant-
kort.

F

Vid telefoni ska uppgift om foljande lagras:
• uppringande telefonnummer,
• nummer som slagits oeh nummer till vilka samtalet styrts,
• uppgifter om abonnent oeh registrerad anviindare,
• datum oeh sparbar tid da kommunikationen paborjades oeh
avslutades,

• den tjanst som anvants, samt
• slutpunkter.

Vid mobil telefoni ska utover det som anges under telefoni uppgift
om foljande lagras:
• uppringande parts abonnemangsidentitet oeh utrustnings-
identitet,

• uppringd parts abonnemangsidentitet oeh utrustningsiden-
titet,

• lokaliseringsinformation for kommunikationens borjan oeh
slut, samt

• datum, sparbar tid oeh lokaliseringsinformation for den
forsta aktiveringen av en forbetald anonym tjanst.
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Vid Internettelefoni ska utover det som anges under telefoni upp-
gift om foljande lagras:

• uppringande parts IP-adresser, samt
• uppringd parts IP-adresser.

Vid meddelandehantering (t.ex. e-post och SMS) ska uppgift om
faljande lagras:

• avsandarens och mottagarens meddelandeadress,
• uppgifter om abonnent och registrerad anvandare,
• datum och sparbar tid for pa- och avloggning i meddelande-

tjansten,
• datum och sparbar tid for avsandande och mottagande av

meddelandet, samt
• den tjanst som har anvants och sparbar tid for anvandandet.

Vid Internetitkomst ska uppgift om foljande lagras:
• anvandarens IP-adresser,
• uppgifter om abonnent och registrerad anvandare,
• datum och sparbar tid for pa- och avloggning i Internet-

tjansten,
• typen av Internetanslutning som anvants, samt
• slutpunkter.

Vid verksamheter som tillhandahaller kapacitet som ger majlighet
till overforing av IP-paket for att fa Internetatkomst ska uppgift
om faljande lagras:

• uppgifter om abonnent,
• vilken typ av kapacitet for overfaring som har anvants och

sparbar tid far anvandandet, samt
• slutpunkter.

De uppgifter som ska lagras vid tclefoni, mobil telefoni och Inter-
nettelefoni ska aven lagras vid misslyckad uppringning, alltsa fall
dar nagon t.ex. inte har svarat poluppringningen.
Den lagringsskyldighet vi faresIar for uppgifter vid mobil tele-

foni om lokalisering vid kommunikationens slut och lagringsskyl-
digheten far uppgifter vid misslyckad uppringning som inte lagras
eller loggas av leverantaren gar utaver direktivet om lagring av tra-
fikuppgifter. Vi bedamer att skalen far att lagra aven dessa uppgif-
ter ar sa starka att de uppvager det integritetsintrang som lagringen
medfar och att lagringsskyldigheten darfar kan motiveras utifran

22

._'.



SOU 2007:76 Sammanfattning

direktivet (2002/58/EG) om integritet och elektronisk kommuni-
kation.
De trafikuppgifter som lagringsskyldigheten omfattar ar ingen

uttommande upprakning av de uppgifter som de brottsbekampande
myndigheterna kan fa ut vid hemlig teleovervakning eller enligt
lagen om elektronisk kommunikation. Skulle andra uppgifter fin-
nas hos leverantoren ska de lamnas ut till de brottsbekampande
myndigheterna nar det finns forutsattningar for det enligt ratte-
gangsbalken eHer lagen om elektronisk kommunikation.

Lagringsskyldighetens fullgorande

Var ska trafikuppgifter lagras och av vern?

Vi foresIar att lagringen av trafikuppgifter ska ske hos leveranto-
rema. Enligt lagen om elektronisk kommunikation maste leveran-
torer av allmanna kommunikationsnat av sadant slag som vanligen
tillhandahalls mot ersattning och leverantorer av allmant tillgangli-
ga elektroniska kommunikationstjanster anmala sin verksamhet till
Post- och telestyrelsen innan verksamheten inleds. Direktivet om
lagring av trafikuppgifter innehaller precis samma uttryck for vilka
leverantorer som ska vara skyldiga att lagra trafikuppgifterna. Vi
foresl£r att skyldigheten att lagra trafikuppgifter ska galla for de
leverantorer som ar anmalningspliktiga enligt lagen om elektronisk
kommunikation. Vi foresIar att tillsynsmyndigheten efter samdd
med Aklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen ska fa medge un-
dantag i enskilda fall. Vid den bedomningen far det ske en avvag-
ning mellan nyttan for brottsbekampningen av att leverantoren lag-
rar trafikuppgifterna och kostnaden for leverantoren for att fullgo-
ra lagringsskyldigheten. Sekretess enligt 5 kap. 1 § sekretesslagen
bor galla for tillsynsmyndighetens provning av fdgor om undantag
frin lagringsskyldigheten.

Lagringstiden

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger att trafikuppgiftema
ska lagr'asunder en period om minst sex manader och hogst tva ar
fran det datum da kommunikationen agde rum. Regeringens direk-
tiv till utredningen innebar att lagringstiden ska vara minst ett :iT.
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Vi foreslar att alIa trafikuppgifter ska lagras under lika lang tid.
Vi foreslar en lagringstid pa ett ar. Var bedomning ar att en lag-
ringstid pa tva ar val skulle kunna motiveras sett utifran medbor-
garnas och brottsoffrens intresse av att allvarliga brott utreds och
lagfors. Samtidigt talar bade intresset av skydd for den personliga
integriteten, kostnads-, sakerhets- och konkurrensaspekter med
olika styrka for en sa kort lagringstid som mojligt. Vi har gjort en
avvagning meUandessa olika intressen och funnit att en lagringstid
pi ett ar innebar en forbattring for brottsbekampningen i forhaI-
lande till vad som galler i dag. Den lagringstiden tillgodoser en stor
del av de behov som finns av trafikuppgifter for brottsbekamp-
ningen samtidigt som skyddet for integriteten kan uppratthallas
och risken for konkreta integritetsintrang inte blir oacceptabel. Ett
ars lagringstid innebar ocks£ att vi valt att bestamma lika hing lag-
ringstid som flertalet av ovriga lander iEU.
Vid lagringstidens slut ska uppgifterna utplanas, om inte de

brottsbekampande myndigheterna vid den tiden har begirt tillgang
till uppgifterna men annu inte fatt ut dem, eller leverantoren av
andra skat, t.ex. abonnentfakturering, har ratt att behandla uppgif-
terna aven fortsattningsvis.

l
I
i

Leverantorernas medverkan inom viss tid m.m.

Utover skyldigheten att lagra trafikuppgifterna ska leverantoren ha
skyldighet att anpassa sin verksamhet sa att uppgifterna enkelt kan
tas om hand av de brottsbekampande myndigheterna vid ett utlam-
nande. Uppgifterna ska utan drojsmallamnas ut till den brottbe-
kampande myndighet som har fatt domstols tillstand till hemlig
teleovervakning eller begar att fa ut uppgifterna enligt lagen om
elektronisk kommunikation.

Andamalen med behandlingen av trafikuppgifter

Lagrade trafikuppgifter behandlas nar de liimnas ut till de brottsbe-
kampande myndigheterna. I den allmanna debatten har det fram-
forts farhagor for att de lagrade trafikuppgifterna ska anvandas av
leverantorerna for andra syften an att lamnas ut till de brottsbe-
kampande myndigheterna vid alivarligbrottslighet.

i
I,'--
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Mot bakgrund av de stora skil1nadersom finns meUanleveranto-
rerna bade i fraga om verksamhet oeh volym bedomer vi att leve-
rantorerna ska ha mojlighet att anlita annan for att fuUgora lagring-
en. Det ar saledes tillatet att behandla uppgifterna om annan fullgor
lagringen.
Vid sidan om dessa situationer foresIar vi att det inte ska vara

tillatet for leverantorerna att behandla trafikuppgifter som har lag-
rats for brottsbekampningsandamal. Enligt vara forslag blir det allt-
sa tillatet att behandla de trafikuppgifter som har lagrats for brotts-
bekampande syften endast i tre situationer; for att lamna ut dem
efter beslut am hemlig teleovervakning, for att lamna ut dem enligt
lagen om elektronisk kommunikation oeh for att annan ska fullgo-
ra lagringen.

Kvalitet och sakerhet

Sarskilt mot bakgrund av integritetsskyddet staller direktivet om
lagring av trafikuppgifter i olika avseenden krav pi uppgifternas
kvalitet oeh pi sakerheten vid lagringen. Det ska med andra ord
finnas ett tillraekligt skydd mot att uppgifterna anvands, sprids eI-
ler lacker ut genom medvetna elIer oaktsamma handlingar oeh mot
att de forvanskas eller forstors. Vi foresIar en sarskild regel som
innebar skyldighet for leverantorerna att vidta sarskilda tekniska
oeh organisatoriska atgarder for ett tillrackligt skydd vid behand-
lingen av lagrade trafikuppgifter. De mer speeifika kraven far till-
synsmyndigheten efter samrad med Rikspolisstyrelsen oeh Datain-
spektionen besluta am. De kraven kan t.ex. innebara att trafikupp-
gifterna ska vara enkelt sokbara oeh vara logiskt skilda fran ovrig
verksamhet hos leverantorerna samt att leverantorerna ska saker-
stalla att endast behorig personal har tilIgang till trafikuppgifterna.
De trafikuppgifter som samtidigt ar personuppgifter ska inte fa

foras over till ett land sam inte har en adekvat niva for skyddet av
uppgifterna.

Oet straff- och skadestandsrattsliga skyddet

Vi bedomer att lagringen av trafikuppgifter inte ger anledning att
forandra nigra straff- elIer skadestlndsrattsliga bestammelser. De
bestammelser som finns i dag ar uppbyggda till skydd for de integ-
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ritetskansliga uppgifter som redan nu sparas oeh lagras i olika sam-
manhang. Mot bakgrund av den mangd trafikuppgifter som kom-
mer att lagras hos leverantorerna kan ett dataintdng fa vittgaende
foljder. Det kan darlor diskuteras om straffskalan i bestammelsen
om dataintdng ar tillraeklig for att en adekvat pafoljd ska kunna
domas ut. Det kan overvagas om det behovs en besummelse om
grovt dataintdng med en mer strang straffskala. Ett sadant overva-
gande bor dock enligt var mening ske i ett vidare sammanhang.
De bestammelser som galler i dag innebar i korthet foljande.
Om nagon hos leverantoren eller en utomstaende behandlar

uppgifterna for andra andamal an de tillatna eller om nagon andrar i
uppgifter, forstor eller utplanar uppgifter eller for in uppgifter som
inte ska finnas i lagret, blir det forfarandet att bedoma enligt be-
stammelsen om dataintdng i brottsbalken.
S£val myndighetsanstallda som anstallda hos leverantoren oeh

uppdragstagare har tystnadsplikt oeh far inte obehorigen roja tra-
fikuppgifter. Tystnadsplikten har en straffrattslig sanktion i
brottsbalkens bestammelse om brott mot tystnadsplikten.
Integriteten skyddas oeksa av straffbestammelser i personupp-

giftslagen som bl.a. innebar att personuppgifter inte far foras over
till ett land som inte har en adekvat skyddsniva i lagstiftningen for
behandlingen.
Att olovligen bereda sig tillgang till trafikuppgifter kan under

vissa forutsattningar aven bli att betrakta som foretagsspioneri.
Vid sidan av detta kan foretagsbot oeh forverkande bli aktuellt

t.ex. om leverantoren inte har vidtagit sarskilda tekniska oeh orga-
nisatoriska itgarder for att sakerstalla ett tillraekligt skydd vid be-
handlingen av lagrade trafikuppgifter.
En enskild person som skadas p£ grund av brott kan fa ersatt-

ning for person-, sak- oeh ren formogenhetsskada. Vid dataintrang,
brott mot tystnadsplikten oeh brott mot personuppgiftslagen kan
oeksa ersattning for krankning bli aktuell. Nar trafikuppgifter som
ar personuppgifter har hanterats oaktsamt eller felaktigt utan att
det har varit fraga om brott kan en enskild som skadas fa ersattning
enligt skadestandsregeln i personuppgiftslagen for krankning oeh
person-, sak- oeh ren formogenhetsskada am den personuppgifts-
ansvarige (Ieverantoren) inte visar att fdet inte berodde pa honom.
Skadestandsersattning kan oeksa bli aktuellt enligt skadesdndsla-
gen oeh lagen om foretagshemligheter.
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Tilisyn

Post- oeh telestyrelsen har tilIsyn over verksamhet som bedrivs
enligt lagen om elektronisk kommunikation oeh saledes tillsyn
over leverantorernas verksamhet. Vi foresIar att lagringsskyldighe-
ten ska regleras i den lagen oeh att Post- oeh telestyrelsen ska ha
tillsynen over leverantorernas lagring av trafikuppgifter.
De befogenheter som Post- oeh telestyrelsen har i dag i sin till-

synsverksamhet ar enligt var bedomning andamalsenliga oeh till-
raekliga aven for lagringen av trafikuppgifter. Det innebar att Post-
oeh telestyrelsen bl.a. ska kunna begara in upplysningar oeh hand-
lingar fran leverantorerna, besluta om tilltrade till omraden oeh 10-
kaler, lamna forelagganden oeh forbud forenade med vite samt yt-
terst besluta att verksamheter ska upphora.

Myndigheternas tillgimg till trafikuppgifter

De brottsbekampande myndigheterna har i dag mojlighet att fa ut
trafikuppgiftcr fran leverantorerna genom framfor alIt tva regel-
verk; rattegangsbalken oeh lagen om elektronisk kommunikation.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter innebar inte att myn-

digheterna ska fa fri till gang till trafikuppgifter utan enbart att upp-
gifterna ska finnas "sakrade" for de brottsbekampande syftena.
Med andra ord ska det i fortsattningen inte vara en slump om myn-
digheterna kan fa ut trafikuppgifterna efter beslut enligt ratte-
gangsbalken elIer lagen om elektronisk kommunikation.
Forutsattningarna for att fa ut trafikuppgifter enligt bestammel-

serna om hemlig teleovervakning i riittegangsbalken ar foljande.
1. Det ska finnas en skaligen misstankt person.
2. Misstanken ska rora
a) brott for vilket inte ar foreskrivet lindrigare straff an fangelse

i sex manader (aven anstiftan oeh medhjalp),
b) dataintrang, barnpornografibrott som inte ar ringa, narkoti-

kabrott elier narkotikasmuggling, eller
e) forsok, forberedelse elIer stampling till brott under a) oeh b).

3. Atgarden ska vara av synnerlig vikt for utredningen.
4. Atgat::den far avse uppgifter om telemeddelanden som befordras
eller har befordrats till elIer fran teleadresser med viss anknytning
till den misstankte.
5. Atgarden ska beslutas av domstol.
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Forutsattningarna for att fa ut trafikuppgifter enligt lagen om
elektronisk kommunikation ar foljande (i jamforelse med ratte-
gangsbalken) .
1. Det behover inte finnas en skaligen misstankt person.
2. Det ska vara fraga om brott for vilket inte ar foreskrivet lindriga-
re straff an tva ars fangelse (aven anstiftan oeh medhjalp).
3. Atgarden behover inte vara av synnerlig vikt for utredningen.
4. Atgarden ar inte begransad till vissa teleadresser men uppgiften
ska anga ett sarskilt elektroniskt meddelande.
5. Atgarden beslutas av den brottsbekampande myndigheten.
Nar de brottsbekampande myndigheterna behover uppgifter om

abonnemang, t.ex. namn, adress, telefonnummer oeh IP-nummer,
kriivs inte samma svarhetsgrad rorande brottet. I sadana fall ar det
enligt lagen om elektronisk kommunikation tillrackligt att det for
brottet ar foreskrivet fangelse oeh att det i det enskilda fallet kan
bli fraga om annan pafoljd an boter.
Lagringsskyldigheten medfor att trafikuppgifter ar sakrade oeh

tillgangliga for att kunna lamnas ut till de brottsbekampande myn-
digheterna. Vi bedomer inte att det forhaIlandet att uppgifterna
kommer att vara tillgangliga pa ett mer forutsebart satt innebar att
de bestammelser som reglerar nar uppgifterna far lamnas ut beho-
ver andras. De forutsattningar som dessa bestammelser anger for
udamnande innebar att trafikuppgifter kan lamnas ut for brott som
ar minst lika allvarliga som de brott som anges nar utlamnande en-
ligt en europeisk arresteringsorder kan ske. Vi har dador kommit
fram till att bestammelserna om lagring av trafikuppgifter inte ger
anledning att forandra forutsattningarna for att de brottsbekam-
pande myndigheterna ska fa tillging till trafikuppgifterna. Fdnsett
rena "kataloguppgifter" ar det enbart de mer allvarliga typerna av
brott som ger den mojligheten oeh dessutom ar det i manga fall
enbart den svaraste graden av brotten. Det kan namnas att de till-
stand till hemlig teleovervakning som meddelades under ar 2006
framst avsag mord, drip, grov misshandel, manniskorov, manni-
skohandel, olaga hot (grovt brott), grovt koppleri, grov stold,
grovt ran, grovt bedrageri, utpressning (grovt brott), haleri (grovt
brott), grovt bokforingsbrott, grov mordbrand, overgrepp i ratts-
sak (grovt brott) , grovt narkotikabrott, grovt skattebrott, grovt
vapenbrott, grova smugglingsbrott oeh grovt dopningsbrott. Vi
foresIar inte heller att forutsattningarna for att lamna ut "katalog-
uppgifter" andras eftersom det enligt var bedomning skulle leda till
allvarliga forsamringar for brottsbekampningen.
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Balansen mellan brottsbekampning och integritetsskydd

Direktivet innehaller inte bara en upprakning av vilka trafikuppgif-
ter som ska lagras utan ocksa flera artiklar som ska garantera en
rimlig proportion mellan brottsbekampningens intressen och in-
tegritetsskyddet.
For att kraven i regeringsformen och Europakonventionen ska

vara uppfyllda kravs att det Finns en balans mellan brottsbekamp-
ningens intressen av att trafikuppgifter lagras och integritetsskyd-
det. Nyttan av lagringen ska alltsa sri i rimlig proportion till den
integritetsskada som lagringen kan orsaka.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter har _tagits fram inom

EU mot bakgrund av de fordelar fran brottsbekampningssynpunkt
som har kunnat konstateras i flera medlemslander. Aven i Sverige
har behovet av tillgang till trafikuppgifter i brottbekampningen
overvagts tidigare.
Behovet av trafikuppgifter bar diskuteras utifrln den precisering

av behovet som de brottsbekampande myndighetema gar. Den
sjalvklara utgangspunkten maste vara att det ar medborgarna i all-
manhet och brottsoffren som for sin trygghet och upprattelse har
behov av en effektiv bekampning av sarskilt den allvarliga brotts-
ligheten.
Vi har kommit fram till att tillgangen till trafikuppgifter ar av

avgorande betydelse for brottsbekampningen och ofta helt nod-
vandig for att utredningarna over huvud taget ska kunna foras
framat.
Samtidigt medfor lagring av trafikuppgifter ett p:itagligt intr:ing

i integritetsskyddet. Intcgritetsintr:inget sker redan genom att det
allmanna sakrar tillgangen till uppgifterna genom att de lagras. Den
framsta risken for integritetsforluster finns i att trafikuppgifterna
pa ett felaktigt satt, genom uppsatliga handlanden eller av oaktsam-
het, sprids fran leverantorerna till obehoriga och i att leverantorer-
na anvander trafikuppgifterna for andra andamal an de tiHatna.
Flera av vara forslag gar ut pi att minska riskema for att enskil-

da drab bas av integritetsintdng och orsakas skador till foljd av det-
tao Lagringen ska ske hos leverantorerna och inte i nagot centralla-
ger. Uppgifter om en persons kommunikation kommer alltsa i det
stora f1ertalet fall inte att finnas pi ett stalle. Lagringstiden ska vara
begransad till ett ar och uppgifterna ska utplanas omedelbart daref-
ter. Det ska vara forbjudet for leverantorerna att behandla uppgif-
terna for annat an de brottsbekampande syftena och om annan

._
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fullgor lagringen. Leverantorema ska vidta sarskilda tekniska oeh
organisatoriska itgarder for att sakerstalla ett tillraekligt skydd vid
behandlingen av lagrade trafikuppgifter. De straff- oeh ska-
destandsrattsliga bestammelserna skyddar mot missbruk. Tillsyns-
myndigheten ska kontrollera sa att leverantorernas verksamhet fol-
jer gallande regelverk. En del i integritetsskyddet ar oeksa att de
regler vi foreslar, tillsammans med tillsynsmyndighetens foreskrif-
ter, ar sa tydliga oeh val avgransade som mojligt. Till det kommer
att bestammelserna om hemlig teleovervakning oeh utlamnande
enligt lagen om elektronisk kommunikation tar hansyn till integri-
tetsskyddet i de forutsattningar som kravs for att de brottsbekam-
pande myndigheterna ska fa till gang till uppgifter.
Vi bedomer att vara forslag innebar inte bara en rimlig utan en

god balans meUan brottsbekampningens intressen av att trafikupp-
gifter lagras oeh integritetsskyddet.

Fordelning av kostnaderna

Lagringsskyldigheten innebar kostnader for att identifiera, spara,
lagra oeh lamna ut trafikuppgifter. Kostnaderna avser nya tekniska
investeringar, anpassning av befintliga system, underhall av system
oeh administration.
For att fa en grund for vara bedomningar av kostnaderna har vi

lltit de leverantorer som ar representerade i utredningen oeh en
oberoende expert inom omradet for elektronisk kommunikation
gora en analys av de kostnader som vara forslag innebar. Mot bak-
grund av de berakningar som har gjorts av experten bedomer vi att
kostnaderna for att identifiera oeh spara uppgifter kan beraknas till
omkring 100 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden for att
lagra trafikuppgifterna uppskattar vi oeksa till omkring 100 miljo-
ner kronor om varje leverantor lagrar i egna system. Den kostnaden
bygger pa att varje leverantor lagrar uppgifterna i den vaxe1 eller
server dar uppgiften uppkommer, oeh inte eentraliserar lagringen
inom verksamheten. Om alIa leverantorer i stallet skulle ha ett
gemensamt system for lagring oeh utlamnande beraknas den totala
kostnaden till 77 miljoner kronor. Kostnaden for att lamna ut tra-
fikuppgifterna uppskattar vi till ea 20 miljoner kronor arligen.
Vi· foreslar att leverantorerna ska sta for kostnaderna for an-

passning av systemen, lagring oeh sakerhet oeh att det allmanna ska
ersatta leverantorerna nar uppgifter lamnas ut i enskilda arenden.
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Lagringsskyldigheten innebar en viss inverkan pa konkurrensen.
am de okade kostnaderna blir for hoga for de sma leverantorerna,
kan det leda till att de blir tvungna att tdida ut fran marknaden, vil-
ket i sa fall kan leda till en minskad konkurrens. Mojligheten att ge
undantag fran skyldigheten att lagra trafikuppgifter oeh att anlita
annan for att fullgora lagringen kan mildra effektema for de sma
leverantorerna oeh darmed gc minskad negativ effekt pa deras inve-
steringsvilja oeh mojligheter att stanna kvar pa marknaden. l
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Med en sadan fordelning uppnar man fordelen att leverantorema
genom sin kunskap oeh kompetens om egna system oeh behov kan
halla kostnaderna nere. Samtidigt far de brottsbekampande myn-
dighetema betala for just det som har en direkt koppling till upp-
giften att utreda oeh lagfora allvarlig brottslighet.
Det av resurs- oeh tidsskal overlagset basta sattet att reglera er-

sattningsnivan ar enligt var bedomning att tillsynsmyndigheten
fasts taller sehabloner oeh bestammer vad som ska galla i de situa-
tioner dar det finns anledning att avvika fran sehablonerna. Ut-
gangspunkten vid bestammandet av sehablonerna bor vara att leve-
rantorema ska fa ersattning for sina kostnader for att lamna ut
uppgifter. Tillsynsmyndighcten ska samrada med de brottsbekam-
pande myndigheterna oeh leverantorema nar sehablonbeloppen
bestams.

Konkurrens

Statistik

Senast den 15 september 2010 ska kommissionen lamna en utvarde-
ring till Europaparlamentet av tillampningen av direktivet am lag-
ring av trafikuppgifter. Darfor anges det i direktivet att medlems-
staterna ska overla.mna statistik till kommissionen varje ar. Aven
fran nationella perspektiv finns det skal att fora statistik. Det kan
ge battre underlag for bedomningen av behovet av trafikuppgifter i
brottsbekampningen oeh ett underlag for bedomningen av syste-
mets effektivitet. Statistiken skulle ocksa bilda ett gott underlag for
de brottsbekampande myndigheternas egen tillsynsverksamhet.
Oeksa andra kontrollorgans mojligheter att utfora sina uppgifter
forbattras med ett gott statistikunderlag. Den kanske viktigaste
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aspekten ar dock att statistiken skulle kunna bidra till en okad par-
lamentarisk kontroll av anvandningen av trafikuppgifter i brottsbe-
kampningen.
Statistik ska foras over
1. antalet verkstallda be slut om hemlig teleovervakning respek-

tive utlamnanden enligt lagen om e1ektronisk kommunikation,
2. vilka typer av brott som arendena har avsett,
3. hur lang tid som har forlopt fran det att respektive trafikupp-

gift lagrades till dess att den brottsbekampande myndigheten be-
garde till gang till uppgiften oeh
4. antalet arenden dar myndigheternas begaran om att fa tillging

till trafikuppgifter inte har kunnat tillgodoses av leverantorema
samt vilka typer av brott arendena har avsett.
Av sekretesskal ska statistiken inte innefatta de arenden som

handlaggs av Sakerhetspolisen oeh som ror rikets sakerhet.
De brottsbekampande myndighetema ska ansvara for statisti-

ken. U ppgiftema bor sammanstaIlas av Rikspolisstyrelsen oeh rap-
porteras till regeringen som ett underlag for regeringens redovis-
ning till kommissionen.

Konsekvenser och genomforande

Vi bedomer att de kostnader som vira forslag medfor for rattsva-
sendets myndigheter uppvags av de effektivitetsvinster som ar for-
enade med lagringen av trafikuppgifter. Vi bedomer darfor att vara
forslag inte medfor behov av att tillfora rattsvasendet ytterligare
resurser.
Forslagen innebar att Post- oeh telestyrelsen far nya uppgifter

inom ramen for sin tillsynsverksamhet oeh att den verksamheten
behover tillforas resurser motsvarande 2,75 miljoner kronor om
aret under iren 2008-2010 oeh darefter en miljon kronor arligen.
Det blir en fraga for Post- oeh telestyrelsen att bedoma om den
kostnaden kan baras inom ramen for de avgifter som myndigheten
tar ut i dag.
Forslagen i betankandet ska trada i kraft den 1 januari 2009.

Nigra overgangsbestammelser ska inte finnas.
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F6rfattn ingsf6rslag

1 Forslag till lag om andring i sekretesslagen
(1980:100)

Harigenom foreskrivs att 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)
ska ha foljande lydclse.

5 kap. Sekretess med hansyn framst till intresset att forebygga
eller beivra brott

1 §
Sekretess galler for uppgift som banfor sig till
1. forundersokning i brottmal,
2. angelagenhet, som avser anvandning av tvangsmedel i sadant

mal elIer i annan verksamhet for att forebygga brott,
3. verksamhet som ror utredning i fdgor om naringsforbud eller

forbud att lamna juridiskt elIer ekonomiskt bitrade,
4. aklagarmyndighets, polis- 4. aklagarmyndighets, polis-

myndighets, Skatteverkets, myndighets, Skatteverkets,
TulIverkcts elIer Kustbevak- Tullverkets eller Kustbevak-

ment,

ningens verksamhet i ovrigt for
att forebygga, uppdaga, utreda
eller beivra brott,
5. Finansinspcktionens verk-

samhet som ror overvakning
enligt lagen (2005:377) om
straff for marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instru-
ment, eller

ningens verksamhet i ovrigt for
att forebygga, uppdaga, utreda
eller beivra brott, eller
5. Finansinspektionens verk-

samhet som ror overvakning
enligt lagen (2005:377) om
straff for marknadsmissbruk vid
handel med finansiella instru-
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6. Post- oeh telestyrelsens
verksamhet for provning av fra-
gor om undantag enligt 6 kap. 6 e
§andra styeket lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation,

om det kan antas att syftet med beslutade eller forutsedda at-
garder motverkas eHer den framtida verksamheten skadas om upp-
giften rojs.
For uppgift som hanfor sig till sadan underrattelseverksamhet

som avses i 3 § poiisdatalagen (1998:622) eller som i annat fall han-
for sig till Sakerhetspolisens verksamhet for att forebygga eHer av-
sioja brott mot rikets sakerhet eller forebygga terroristbrott enligt
2 § lagen (2003:148) om straff for terroristbrott galler sekretess,
om det inte star klan att uppgiften kan rojas utan att syftet med
beslutade eller forutsedda axgarder motverkas eller den framtida
verksamheten skadas. Detsamma galler uppgift som hanfor sig till
sadan underrattelseverksamhet som avses i 2 § iagen (1999:90) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar samt s:idan verksamhet som avses i 7 § 1 lagen
(2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekam-
pande verksamhet.
Sekretess enligt forsta och andra styckena galler i annan verk-

samhet hos myndighet for att bitrada aklagarmyndighet, polismyn-
dighet, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att fo-
rebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyn-
digheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten for uppgift
som angar misstanke om brott.
U tan hinder av sekretessen enligt andra stycket kan enskild fa

uppgift om huruvida han eller hon forekommer i Sakerhetspolisens
register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stod av
1. personalkontrollkungorelsen (1969:446) och de tillaggsfore-

skrifter som utfardats med stod av den,
2. forordningen den 3 december 1981 med vissa bestammelser

om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens sakerhetsavdelning, eller
3. motsvarande aldre bestfunmelser.
Sekretess galler inte for uppgift som hanfor sig till sadan verk-

samhet hos Sakerhetspolisen som avses i andra stycket om uppgif-
ten har in forts i en allman handling fore :ir 1949. I fraga om annan
uppgift i allman handling som hanfor sig till s:idan verksamhet som
avses i andra stycket gallcr sekretessen i hogst sjuttio ar. I fraga om
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uppgift i allman handling i ovrigt galler sekretessen i hogst fyrtio
ir.

Denna lag trader ikraft den 1januari 2009.
0-

f

ir-
i
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SOU 2007:76

Forslag till
lag om andring i lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation

Harigenom foreskrivs i fraga om lagen (2003:389) om elektro-
nisk kommunikation
dels att 6 kap. 3 oeh 5 §§ ska ha foljande lydelse,
dels att rubriken narmast fore 6 kap. 5 § ska ha foljande lydelse,
dels att det i lagen ska inforas fern nya paragrafer, 6 kap. 6 a - 6 d

oeh 19 a §§, av foljande lydelse.

Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse

6 kap. Integritetsskydd

Den som tillhandahaller en
allmant tillganglig elektronisk
kommunikationstjanst skall vid-
ta lampliga iitgarder for att sa-
kerstalla att behandlade uppgif-
ter skyddas. Den som tillhanda-
haller ett allmant kommunika-
tionsnat skall vidta de atgarder
som ar nodvandiga for att uf;?P-
ratthalla detta skydd i natet. At-
garderna skall vara agnade att
sakerstalla en sakerhetsniva
som, med beaktande av tillgang-
lig teknik oeh kostnaderna for
att genom fora atgarderna, ar
anpassad till risken for integri-
tetsintrang.
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3§
Den som tillhandahaller en

allmant tillganglig e1ektronisk
kommunikationstjanst ska vidta
lampliga atgarder for att saker-
stalla att behandlade uppgifter
skyddas. Den som tillhandahal-
ler ett allmiint kommunika-
tionsnat ska vidta de atgarder
som ar nodvandiga for att uf;?P-
ratthalla detta skydd i natet. At-
garderna ska vara agnade att sa-
kerstalla en sakerhetsniva som,
med beaktande av tillganglig
teknik oeh kostnaderna for att
genomfora atgarderna, ar anpas-
sad till risken for integritetsin-
trang.
Lagringsskyldiga enligt 6 a §

ska dessutom vidta sarskilda tek-
niska oeh organisatoriska atgar-
der jor att sakerstalla ett tillrdek-
ligt skydd vid behandlingen av
lagrade trafikuppgifter.
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Behandling av trafikuppgif- Behandling av trafikuppgif-
ter ter m.m.

Trafikuppgifter som avser
anvandare som ar fysiska perso-
ner eller avser abonnenter oeh
som lagras eller behandlas pi
annat satt av den som bedriver
verksamhet som ar anmalnings-
pliktig enligt 2 kap. 1 §, skaff
utplanas eller avidcntifieras nar
de inte langre behovs for att
averfara ett elektroniskt medde-
lande, om de inte Jar sparas for
sadan behandling som anges i 6
eller 13 §.

5§
Trafikuppgifter som avser

anvandare som ar fysiska perso-
ner eller avser abonnenter oeh
scm lagras eller behandlas pa
annat satt av den scm bedriver
verksamhet som ar anmalnings-
pliktig enligt 2 kap. 1 §, ska ut-
planas eller avidentifieras nar de
inte langre behovs for att over-
fora ett clektroniskt meddelan-
de, om de inte sparas far sadan
behandling som anges i 6, 6 a
eller 13 §.

6a§
Den som bedriver verksamhet

som ar anmalningspfiktig enligt 2
kap. 1 § oeh som genererar eller
behandlar uppgifter som avses i
20 §forsta styeket 1 oeh 3 ska lag-
ra uppgifterna f01' brottsbekilm-
pande syften.
Lagrade uppgifter far behand-

las endast
1. for att liimnas ut enligt 22 §

fiirsta styeket 2 oeh 3 eller 27 kap.
19 § rattegangsbalken, eller
2. enligt 30 § fiirsta styeket

personuppgiftslagen (1998:204).

6b§
Lagring enligt 6 a § ska paga

under ett ar fran det datum
kommunikationen agde rum. Vid
lagringstidens slut ska uppgiftema
utplanas, om de inte har begarts
utliimnade men iinnu inte liim-
nats ut eller den lagringsskyldige
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annars har ratt att fortsatta be-
handla demo

6e§
Regeringen meddelar fore-

skrifter om lagringsskyldighet en-
ligt 6 a §.
Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestiimmer
meddelar foreskrifter om sakerhet
enligt 3 § andra styeket oeh fllr i
enskilda fall medge undantag frlln
lagringsskyldigheten enligt 6 a §.

6d§
Lagringsskyldiga enligt 6 a §

har ratt till ersattning nar lagrade
trafikuppgifter lamnas ut enligt 22
§ forsta styeket 2 oeb 3 eller 27
kap. 19 § rattegl1ngsbalken. Er-
sattningen ska betalas av den
myndighet som har begart uppgif-
terna.
Regeringen eller den myndig-

het som regeringen bestammer
meddelar foreskrifter om ersatt-
nmgen.

~
I
I
!
i
!
I
!
!

t
19a§

Lagringsskyldiga enligt 6 a §
ska bedriva verksambeten sll att
uppgifterna enkelt kan tas om
hand oeh liimnas ut utan drojs-
mlll.

Denna lag trader i kraft den 1 januari 2009.
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3 Forslag till
forordning (0000:00) om lagring av trafikuppgifter
m.m. for brottsbekampande syften

Inledande bestammelse

1 § I denna forordning ges foreskrifter om lagring av trafikuppgif-
ter m.m. enligt 6 kap. 3 § andra styeket, 6 a, 6 e oeh 6 d §§ lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

Definitioner
-

2 § I denna forordning avses med
1. Internettelefoni: telefoni som anvander IP-paket via Internet

for overforing,
2. Internetatkomst: mojlighet till overforing av IP-paket som ger

anvandaren atkomst till Internet,
3. meddelandehantering: overforing av elektroniskt meddelande

som inte ar sam tal,
4. misslyckad uppringning: samtal som kopplats fram utan att fa

svar eller samtal som kopplats fram utan att na mottagaren,
5. mobil telefoni: elektronisk kommunikationstjanst till mobil

natanslutningspunkt som innebar mojlighet att ringa upp eller ta
emot samtal via ett eller flera nummer inom en nationell eller inter-
nationell nummerplan oeh som inte samtidigt avser meddelande-
hantering,
6. slutpunkt: andpunkt for varje lagringsskyldigs behandling av

kommunikation,
7. telefoni: elektronisk kommunikationstjanst som innebar moj-

lighet att ringa upp eller ta emot sam tal via ett eller Hera nummer
inom en nationell eller internationell nummerplan oeh som inte
samtidigt avser meddelandehantering.

Uppgifter som ska lagras

3 § Den som ar lagringsskyldig enligt 6 kap. 6 a § lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation ska lagra de uppgifter som anges i
4-9 §§..
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4 § Vid te1efoni ska uppgifter om foljande lagras:
- uppringande telefonnummer,
- nummer som slagits oeh nummer till vilka samtalet styrts,
- uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare,
- datum oeh sparbar tid da kommunikationen paborjades oeh av-
slutades,
- den tjanst som anvants, samt
- slutpunkter.

5 § Vid mobil telefoni ska utover det som anges i 4 § uppgifter om
foljande lagras:
- uppringande parts abonnemangsidentitet oeh utrustningsidenti-
tet, _
- uppringd parts abonnemangsidentitet oeh utrustningsidentitet,
- lokaliseringsinformation for kommunikationens borjan oeh slut,
samt
- datum, sparbar tid oeh lokaliseringsinformation for den forsta
aktiveringen av en forbetald anonym tjanst.

I
I-
t-
I,6 § Vid Internettelefoni ska utover det som anges i 4 § uppgifter

om foljande lagras:
- uppringande pans IP-adresser, samt
- uppringd pans IP-adresser.

7 § Vid meddelandehantering ska uppgifter om foljande lagras:
- avsandarens oeh mottagarens meddelandeadress,
- uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare,
- datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i meddelandetjans-
ten,
- datum oeh sparbar tid for avsandande oeh mottagande av medde-
lande, samt
- den tjanst som har anvants oeh sparbar tid for anvandandet.

8 §Vid Internetitkomst ska uppgifter om foljande lagras:
- anvandarens IP-adresser,
- uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare,
- datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i Internettjansten,
- typen av Internetanslutning som anvants, samt
- slutpunkter.
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9 § Vid verksamheter som tillhandahaller kapaeitet som ger mojlig-
het till overforing av IP-paket for att fa Internetitkomst ska upp-
gifter om foljande lagras:
- uppgifter om abonnent,
- vilken typ av kapaeitet for overforing som har anvants oeh spar-
bar tid for anvwdandet, samt
- slutpunkter.

10§ Lagringsskyldigheten for uppgifter enligt 4-6 §§ galler aven vid
misslyckad uppringning.

Foreskrifter oeh undantag
-

11 § Post- oeh telestyrelsen far efter samrid med Rikspolisstyrel-
sen oeh Datainspektionen meddela verkstallighetsforeskrifter om
sakerhet enligt 6 kap. 3 § andra stycket lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation.

12 § Post- oeh telestyrelsen far efter samrid med Aklagarmyndig-
heten oeh Rikspolisstyrelsen i enskilda fall medge undantag fran
lagringsskyldigheten enligt 6 kap. 6 a § forsta styeket lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.

i
i

~
I

13 § Post- oeh telestyrelsen far efter samrid med Aklagarmyndig-
heten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen oeh Tullverket
meddela foreskrifter om den ersattning som lagringsskyldiga har
ratt till enligt 6 kap. 6 d § lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation.

Denna forordning trader ikraft den 1 januari 2009.
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1 Utredningens uppdrag och
arbete

Efter bombattentaten i Madrid .den 25 mars 2004 fiek radet for
rattsliga oeh inrikes fragor (RIF) i uppdrag av Europeiska radet att
snarast anta gemensamma cltgarder om lagring av trafikuppgifter.
Ett antal lander, daribland Sverige, utarbetade forslag som presen-
terades under sommaren 2004 oeh som darcfter forhandlades.
Europaparlamentet oeh radet antog den 15 mars 2006 direktivet

2006/24/EG om lagring av trafikuppgifter (se avsnitt 3). Direktivet
syftar till att harmonisera medlemsstaternas regler om de skyldig-
heter som leverantorer av allmant tillgangliga elektroniska kommu-
nikationstjanster eIler aIlmanna kommunikationsnat har att lagra
vissa uppgifter som genereras eIler behandlas i samband med att en
kommunikation sker med fast elIer mobil telefoni, eIler pa Internet.
De uppgifter som avses i direktivet ar trafik- oeh lokaliseringsupp-
gifter samt de uppgifter som behovs for att identifiera en abonnent
eIler anvandare.
I det foljande anvands det samlande begreppet trafikuppgifter

for samtliga namnda uppgifter.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter syftar till att sakerstaIla

att uppgiftema finns tillgangliga for utredning, avslojande oeh atal
sam galler aIlvarliga brott. Direktivet anger de kate gorier av uppgif-
ter som ska lagras. Dessa kategorier ar uppdelade pa fast oeh mobil
telefoni samt Internetltkomst, e-post oeh Intemettelefoni. De
uppgifter som ska lagras svarar framst pa fragoma vern kommuni-
eerade med vern, nar skedde det, var befann sig de som kommuni-
eerade oeh vilken typ av kommunikation anvandes. Uppgifterna far
dock inte avsloja innehallet i en kommunikation. Direktivet anger
lagringstiden till minst sex manader oeh hogst tva ar aeh innehaller
darutover bestammelser om bl.a. vern som ska lagra uppgifterna
aeh krav pa sakerhet.

1.1 Vart uppdrag
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Direktivet om lagring av trafikuppgifter aIagger medlemsstater-
na att genomfora bestammelserna i nationell ratt senast den 15 sep-
tember 2007. Nar det galler Internetltkomst, e-post oeh Internet-
telefoni finns en mojlighet att skjuta upp genomforandet av direk-
tivet till oeh med den 15 mars 2009. Den mojligheten har Sverige
utnyttJat.
Vart uppdrag ar att lamna forslag till hur direktivet om lagring

av trafikuppgifter ska genomforas i svensk ratt (dir. 2006:49, se bi-
laga 1). Uppdraget skulle redovisas senast den 1 april 2007. Vi drog
emellertid tidigt den slutsatsen att det inte var meningsfullt att
forst foresla regler om lagring av trafikuppgifter som enbart rorde
fast oeh mobil telefoni for att senare arerkomma med forslag
rorande ovriga delar. I stallet behovde forslagen presenteras i ett
sammanhang. Detta ledde till att regeringen forlangde uppdraget
genom tillaggsdirektiv till den 1 november 2007 (dir. 2007:37, se
bilaga 2).

I
L

1.2 Vart arbete
!-

i
Vart uppdrag innebar att vi ska lamna forslag till en rattslig re-
glering om lagring av trafikuppgifter som tillgodoser bade behovet
av bekampning av allvarlig brottslighet oeh skyddet for medbor-
garnas integritet. Enligt vara direktiv ska vi arbeta med sakkunniga,
experter oeh referensgrupper. Vi ska sarskilt uppmarksamma beho-
vet av samdd med berorda myndigheter samt med foretradare for
berorda branseher oeh med naringslivet.
Vi har haft sammantraden oeh mer informella kontakter med de

sakkunniga, experterna oeh deltagarna i utredningens referens-
grupper. I den kretsen finns foretradare for flera av departementen
i Regeringskansliet, Datainspektionen, Domstolsverket, Eko-
brottsmyndigheten, Konkurrensverket, Post- oeh telestyrelsen,
Rikskriminalpolisen, Sakerhetspolisen, Tullverket, Aklagarmyn-
digheten, Svenskt Naringsliv, Sveriges Advokatsamfund, Sveriges
Kommuner oeh Landsting samt for flera av leverantorerna pa
marknaden for elektronisk kommunikation. Vid sarskilda moten
har synpunktcr inhamtats fran Post- oeh telestyrelsen, Rikspolis-
styrelsen, Sakerhetspolisen, Aklagarmyndigheten, Integritets-
skyddskommitten au 2004:05), Svenskt Naringsliv oeh Sveriges
Advoka tsamfund.
Vi har ocksa genomfort en hearing for att fa de integritetsfragor

som blir aktuella vid lagring av trafikuppgifter belysta.
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U tredningen har haft en referensgrupp med representanter for
riksdagspartierna. U tifran direktivet om lagring av trafikuppgifter
oeh regeringens direktiv rorande vart arbete har det inom denna
referensgrupp funnits en relativt bred enighet i de fdgor som be-
handlas i betankandet. De synpunkter som har anforts har behand-
lats i anslutning till de olika dclarna i betankandet.
Vi har foljt det arbete som EU:s organ oeh medlemsstaterna har

initierat med anledning av de nationella genomforandena av direk-
tivet. Dessutom har vi inhamtat upplysningar om den rattsliga re-
gleringen oeh planerade forandringar i den nationella ratten i nagra
av de narliggande EU-Ianderna, foretradesvis Danmark, Finland
oeh de baltiska staterna. Vi har deltagit vid kommissionens "ge-
nomforandemoten" i Bryssel, haft informella kontakter med tjans-
ternan i manga lander rorande genomforandeatgardema i respektive
land oeh moten med foretradare for det danska justitsministeriet
oeh Storbritanniens Home Office.
Vi har aven, i enlighet med vad som sags i direktiven oeh som

framgar i det foljande, uppmarksammat sadana pagaende kommit-
tearbeten oeh lagforslag som har beroringspunkter med uppdraget.

L

1.3 Betankandetsdisposition

lett inledande avsnitt om bakgrunden m.m. redovisas de nuvarande
bestammelsema i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
(LEK) som galler behandling av uppgifter oeh de bestammelser i
den lagen oeh i rattegangsbalken (RB) som reglerar under vilka
forutsattningar trafikuppgifter far lamnas ut till de brottsbekam-
pande myndigheterna, avsnitt 2. Vi presenterar darefter direktivet
om lagring av trafikuppgifter i svensk oversattning oeh redovisar
nagot om genomforandet av direktivet i andra lander, avsnitt 3
oeh 4.
Ett genomforande av direktivet om lagring av trafikuppgifter

aktualiserar flera fdgor som galler skyddet for enskildas personliga
integritet. Utgangspunkten for direktivet oeh for vara forslag ar
regleringen i Europakonventionen om skydd for privatliv oeh kor-
respondens oeh om skyddet for enskildas personliga integritet. Vi
for resonemang som galler integritetsskydd i anslutning till de for-
slag vi lamnar. Fdgorna behandlas oeksa mer samlat i tva sarskilda
avsnitt, varav det forsta tar upp regleringen av integritetsskyddet i
bl.a. regeringsformen oeh det sista tar upp vara overvaganden om
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balansen i vara samlade forslag till genomforande av direktivet, av-
snitt 5 oeh 12.
Fragorna om vilka uppgifter som ska lagras oeh hur Iagrings-

skyldigheten ska fullgoras, vern som ska ha skyldighet att lagra, un-
der hur lang tid lagringen ska ske oeh for vilka andamaI de trafik-
uppgifter som Iagras far behandlas av leverantorerna, behandlas i
avsnitt 6 oeh 7. De foljande tre avsnitten ror fragorna om hur en
saker lagring ska uppnas, dvs. vilken kvalitet oeh sakerhet som ska
finnas for de Iagrade trafikuppgifterna, om det behover ske nagra
forandringar av de straff- oeh skadestandsrattsliga bestammelserna
oeh hur tillsynen ska vara utformad, avsnitt 8-10. I det foljande av-
snittet Finns var bedomning i £ragan om det bchover ske nagra for-
andringar av besJammeiserna som ger de brottsbekampande myn-
digheterna tillging till trafikuppgifterna, avsnitt 11.Vi gor darefter
en analys av om vara forslag till rattslig reglering tillgodoser kravet
pa balans mellan intresset av att bekampa allvarlig brottslighet oeh
skyddet mot integritetsintrang, avsnitt 12. Vilka kostnader som
uppkommer oeh hur de ska fordelas mellan det allmanna oeh leve-
rantorerna oeh overvaganden i £ragan om konkurrens pi markna-
den Finns i avsnitt 13 oeh 14. For att utgora underlag for en utvar-
dering av direktivet om Iagring av trafikuppgifter ska det foras na-
tioneIl statistik i olika avseenden. Fragor som galler statistik be-
handlas i avsnitt 15oeh genomforandefdgor i avsnitt 16.
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2 Bakgrund

2.1 Inledning
Utr~dningar om allvarlig brottslighet innebar bl.a. en kartlaggning
av vilka personer som har haft kontakt med varandra, nar och var
kontakterna agde rum och hur det gick till. En sedan mycket lang
tid anvand arbetsmetod for den typen av kartlaggning har varit att
folja personer genom fysisk (visuell) spaning. Det ingar ocksa se-
dan gammalt i polisens spaningsarbete att kartlagga en misstankt
persons telefonkontakter med andra. Teknikutvecklingen pa omr:i-
det elektronisk kommunikation at av stor betydelse i det moderna
samhallet och innebar stora mojligheter for medborgarna. Kom-
munikationssatten blir hela tiden fler och kommunikationen avsat-
ter elektroniska spar. De mojligheter som teknikutvecklingen cr-
bjuder anvands av de flesta medborgare. Samtidigt innebar teknik-
utvecklingen nya mojligheter for de personer som begar brott.
Misstankta personer anvander tekniska hjalpmedel for att kommu-
nicera med varandra och for att planera, genomfora och dolja brott.
Det medfor att mer traditionella metoder, som t.ex. fysisk spaning,
inte ar tillrackliga som verktyg for de brottsbekampande myndig-
heterna. Numera har tillgangen till spaningsuppgifter i form av tra-
fikuppgifter blivit en helt nodvandig och ordinar arbetsmetod nar
allvarligbrottslighet utreds.
Utvecklingen inom omddet elektronisk kommunikation inne-

bar att leverantorerna av tjanster och nat i framtiden inte kommer
att ha samma behov av att spara trafikuppgifter for sin egen verk-
samhet. Det medfor att viktig information om allvarlig brottslighet
pa sikt inte kommer att sparas enligt de bcstammelser som tillater
lagring av trafikuppgifter i dag. Syftet med direktivet om lagring av
trafikuppgifter ar att sakerstalla att trafikuppgifter lagras och Finns
tillgangliga for att kunna lamnas ut till de brottsbekampande myn-
digheterna for att anvandas i utredningar om allvarlig brottslighet.
Som en bakgrund till vara forslag redogor vi i detta avsnitt forst for
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de nuvarande bestammelserna om behandling av uppgifter, alltsa
framst fragan om for vilka andamaI leverantorerna far lagra trafik-
uppgifter i dag, oeh darefter for de bestammelser som ger brotts-
bekampande myndigheter tillgang till uppgifterna. Vi gar oeksa
igenom bestammelserna om s.k. anpassningsskyldighet, dvs. skyl-
digheten for leverantorer att i vissa fall anpassa sin verksamhet sa
att beslut om hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning kan
verkstallas. Vi kommer darefter in pa det uppdrag som Beredningen
for rattsvasendets utveekling (BRU) hade oeh de forslag som be-
redningen lamnade avseende tillgangen till uppgifter om elektro-
nisk kommunikation i brottsbekampningen.

2.2

2.2.1

Bestiimmelserna om behandling av uppgitter

Inledning

Personuppgifter behandIas i en rad olika sammanhang bade i allman
oeh privat verksamhet oeh en stor del av behandlingen sker pa au-
tomatisk vag. Nar moderna kommunikationslosningar anvands av
medborgarna i bade privata oeh andra sammanhang innebar tekni-
ken att trafikuppgifter genereras oeh behandlas. Trafikuppgifter ar
ofta men inte alltid personuppgifter.
Behandling av personuppgifter ar generellt reglerad i person-

uppgiftslagen (1998:204, PUL). Darutover Finns en rad olika for-
fattningar som reglerar behandling av personuppgifter i olika verk-
samheter. For rattsvasendets del galler ett antal registerforfattning-
ar som reglerar respektive myndighets behandling av personuppgif-
ter.
For behandling av trafikuppgifter som oeksa ar personuppgifter

Finns sarskilda regler i lagen om elektronisk kommunikation som
mer speeifikt reglerar behandling av personuppgifter oeh integri-
tetsskydd inom sektorn for elektronisk kommunikation.

2.2.2 Personuppgiftslagen

Europaparlamentet oeh radet antog den 24 oktober 1995direktivet
om skydd for enskilda personer med avseende pa behandling av
personuppgifter oeh om det fria £lodet av sadana uppgifter (data-
skyddsdirektivet [95/46/EGJ). Syftet med direktivet ar att garante-
ra en hog skyddsniva nar det galler enskildas fri- oeh rattigheter
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med avseende pi behandling av personuppgifter oeh en likvardig
skyddsniva i alIa medlemsstater.
Dataskyddsdirektivet genomfors i svensk ratt genom person-

uppgiftslagen. Syftet med lagen ar att skydda fysiska personer som
ar i livet mot att deras personliga integritet kranks genom felaktig
behandling av personuppgifter. Personuppgiftslagen innehaller de
generella regler som foljer av dataskyddsdirektivet i friga om be-
handling av personuppgifter men omfattar oeksa sadant som faller
utanfor gemenskapsratten. Personuppgiftslagen ar subsidiar till an-
nan lagstiftning, dvs. i den man det finns sarreglering i annan lag
elIer forordning som avviker fran personuppgiftslagen galler de be-
stammelserna.
Med personuppgift avses enligt 3 § all slags information som di-

rekt eHer indirekt kan hanforas till en fysisk person som ar i livet.
En personuppgift ar varje upplysning som avser en identifierbar
eller identifierad fysisk person. En identifierbar person ar nagon
som kan identifieras, direkt eUer indirekt, framfor alit genom han-
visning till ett identifikationsnummer eUer till en eller £lera faktorer
som ar speeifika for hans fysiska, fysiologiska, psykiska, ekono-
miska, kulturella eller soeiala identitet (prop. 1997/98:44 s. 117 oeh
163). Vid bedomningen av om en person ar identifierbar ska alia
hjalpmedel beaktas som i syfte att identifiera vederborande rim li-
gen kan komma att anvandas antingen av den personuppgiftsansva-
rige eUer av nagon annan person. Det kravs endast att en fysisk per-
son ar mojlig att identifiera med hjalp av informationen, inte att
den personuppgiftsansvarige sjalv farfogar over samtliga uppgifter
som gor identifieringen mojlig.
Den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifter all-

tid behandlas pi ett korrekt satt oeh i enlighct med god sed samt
att personuppgifter samlas in bara for sarskilda, uttryekligt angivna
oeh berattigade andamal. Uppgifterna far inte behandlas for nagot
andamal som ar ofarenligt med det syfte far vilket de sam lades in.
Fler personuppgifter far inte behandlas an som ar nodvandigt med
hansyn till andamalen med bchandlingen. Den personuppgiftsan-
svarige ska se till att de personuppgifter som behandlas ar riktiga
oeh om nodvandigt aktuella, att alIa rimliga itgardcr vidtas for att
ratta, bloekera eUer utplana sadana personuppgifter som ar felaktiga
eHer ofullstandiga med hansyn till andamalen med behandlingcn
samt att personuppgifter inte bevaras under langre tid an vad som
ar nodvandigt med hansyn till andamalen med behandlingen (9 §).
Med behandling av personuppgifter avses varjc :1tgard som vidtas i
fraga om uppgifter, som t.ex. att samla in, registrera, organisera,

'""~~-'~'-" ..•.,.,,....._ ..,.'--~... .- .
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lagra, bearbeta och sprida uppgifter. Den behandling av personupp-
gifter som en fysisk person utfor som ett led i en verksamhet av
rent privat natur faller emellertid enligt 6 § utanfor lagen.
Personuppgiftslagen reglerar nar en behandling av personupp-

gifter iiI" tillaten (10 §). Behandlingen ar tillaten om den registrerade
har lamnat sitt samtycke till behandlingen eller behandlingen ar
nodvandig for vissa angivna andamal. De andamaIen ar att
a) ett avtal med den registrerade ska kunna fullgoras eller atgar-

der som den registrerade began ska kunna vidtas inn an ett avtal
traffas,
b) den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgora en rattslig

skyldighet,
c) vitala intressen for den registrerade ska kunna skyddas,
d) en arbetsuppgift av allmant intresse ska kunna utforas,
e) den personuppgiftsansvarige eHer en tredje man till viIken

personuppgifter lamnas ut ska kunna utfora en arbetsuppgift i sam-
band med myndighetsutovning, eHer
f) ett andamal som ror ett berattigat intresse hos den person-

uppgiftsansvarige eller hos en sadan tredje man till vilken person-
uppgiftema lamnas ut ska kunna tiHgodoses, om detta intresse va-
ger tyngre an den registrerades intresse av skydd mot krankning av
den personliga integriteten.

2.2.3 Telelagen

Telelagen (1993:597) infordes i samband med att verksamheten i
Televerket overfordes till Telia AB. I propositionen Andringar i
telelagen m.m. (prop. 1998/99:92 s. 29 f.) redogjorde regeringen
for inneh:illet i det s.k. teledataskyddsdirektivet (97/66/EG). Re-
geringen namnde bl.a. att syftet med direktivet var att genom en
harmonise ring av medlemsstaternas bestammelser om behandling
av personuppgifter sakerstalla en likvardig niva pi integritetsskyd-
det och en fri rorlighet inom gemenskapen for personuppgifter
inom telekommunikationsomradet och for teleutrustning och tele-
tjanster. I direktivet fanns angivet att uppgifter om abonnenter och
anvandare som teleoperatoren behandlar for att koppla upp sam tal
skulle utplinas eller atminstone avidentifieras vid samtalets slut.
Nodvandiga uppgifter for fakturering av abonnenter och for betal-
ning av samtrafikuppgifter fick dock behandlas under preskrip-
tionstiden.

.. .. , ....,....,._. __ ._,-_._--.
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I proposition en fareslog regeringen, mot bakgrund av innehaUet
i direktivet, vissa andringar i telelagen. Andringarna tradde i kraft
den 1 juli 1999 och innebar bl.a. faljande.
Enligt huvudregeln i 49 § telelagen skulle uppgifter som gallde

ctt sarskilt telemeddelande utpIanas eller avidentifieras av teleope-
rataren vid samtalets slut eller nar meddelandet natt mottagaren.
Den skyldigheten gallde, enligt paragrafens andra stycke, inte far
behandling av sadana uppgifter som var nadvandiga far fakturering
av abonnenter och betalning av samtrafikavgifter till dess fordring-
en var betald eHer preskriberad. Om abonnenten hade gett sitt sam-
tycke fick sadana uppgifter behandlas far marknadsfaring av tele-
tjanster i den egna verksamheten.
Ytterligare undantag fdn kravet i 49 § farsta stycket om ome-

delbart utplanande eller avidentifiering av uppgifterna fanns i 50 §
oeh gallde far det farsta meddelanden som omfattades av beslut om
hemlig teleavlyssning cUer hemlig teleavervakning. Far det andra
fanns un dan tag frin det s.k. lagringsfarbudet i den utstraekning det
var nadvandigt far att farhindra eUer avslaja obeharig anvandning
av telenatet. Det tredje undantaget i 50 § avsag det fallet att abon-
nenten begarde att starande samtal skuUe sparas. Uppgifter som
idcntifierade den uppringande abonnenten kunde da lagras oeh h:1l-
las tillgangliga av teleoperataren.
Ett utlamnande av trafikuppgifter till de brottsbekampande

myndigheterna med stad av 47 § telelagen (motsvarande 6 kap. 22 §
LEK) farutsatte att uppgiftcrna fanns tillgangliga hos teleoperata-
rerna nar de begardes utlamnade. Eftersom det blev en huvudregeI
enligt telelagen att trafikuppgifter skulle utplanas eller avidentifie-
ras diskuterades i lagstiftningsarendet om regleringen skuHe inne-
bara att de brottsbekampande myndigheterna i fortsattningen skul-
Ie ga miste om viktig information. I det remissfarfarande som fare-
gick regeringens proposition om farandringarna i telclagen anfarde
Rikspolisstyrelsen att skyldigheten att utplana eHer avidentifiera de
historiska uppgifterna, i vart fall da teleavlyssning m.m. inte fareva-
rit, skulle hindra polisens majligheter att utreda brott. I proposi-
tionen 1998/99:92 (s. 33) anfardes att regeringen hade viss farst:iel-
se far Rikspolisstyrelsens bedamning men det konstaterades att det
inte var majligt att infara vidare undantag frin skyldigheten att ut-
plana uppgifter. Mot bakgrund av Rikspolisstyrelsens remisskritik
uttalade rcgeringen dock att det kunde finnas anledning att i sam-
arbetet inom Europeiska unionens tredje pelare aterkomma till fri-
gan om utnyttjande av teleuppgifter i brottsbekampningssamman-
hang. Vid behandlingen i riksdagen anfarde Trafikutskottet
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(1998/99:TUI2 s. 7) att utskottet forutsatte att rcgeringen inom
ramen for EU-samarbetet skulle verka for en effektiv brottsbe-
kampning oeh for riksdagen redovisa de resuitat som darvid upp-
natts.
I 22 § telefarordningen (1997:399) fareskrev regeringen vilka

uppgifter rarande ett sarskilt telemeddelande som fiek behandlas
till dess att fordran var betald eller preskriberad. Det gallde uppgif-
ter som var nadvandiga far fakturering av en abonnent eller far be-
taining av samtrafikavgifter (49 § andra styeket telelagen). Uppgif-
ter fiek lagras om abonnentens teleadress, den anropades teleadress,
samtalets art, samtalets starttidpunkt oeh langd eUer den averfarda
datamangden, datum far samtalsanropet, det totaia antalet enheter
som debiteras far en redovisningsperiod, andra uppgifter om eUer i
samband med betalningen, sasom farskottsbetalning, avbetalning,
betalningspaminnelse oeh avstangning samt typ av utrustning oeh
abonnentutrustningens nummer eller annan identifikation.

2.2.4 Lagen om elektronisk kommunikation

Allmant om lag en

Ar 2000 presenterade EG-kommissionen ett farslag till nytt regel-
verk far elektronisk kommunikation i syfte att modernisera ge-
menskapens lagstiftning pa omradet. Farslaget lades fram mot bak-
grund av den snabba utveeklingen av teknik oeh marknader far
elektronisk kommunikation. Kommissionens farslag behandlades
av Europaparlamentet oeh ridet. Det regelverk som senare besluta-
des omfattar Hera direktiv, bl.a. direktivet (2002/21/EG) om ett
gemensamt regelverk far elektroniska kommunikationsnat oeh
kommunikationstjanster (ramdirektivet), direktivet (2002/20/EG)
om auktorisation far elektroniska kommunikationsnat oeh kom-
munikationstjanster (auktorisationsdirektivet), direktivet
(2002/19/EG) om till trade tiU oeh samtrafik meIlan elektroniska
kommunikationsnat oeh tillharande faeiliteter (tilltradesdirekti-
vet), direktivet (2002/22/EG) om samhallsomfattande tjanster oeh
anvandares rattigheter avseende elektroniska kommunikationsnat
oeh kommunikationstjanster (USO-direktivet) oeh direktivet
(2002/58/EG) om behandling av personuppgifter oeh integritets-
skydd inom sektorn far elektronisk kommunikation.
Far att genomf6ra dessa direktiv tillsatte regeringen under ar

2001 en utredning, Utredningen om elektronisk kommunikation
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(den s.k. e-komutredningen). Pi grundval av utredningens arbete
infordes lagen am elektronisk kommunikation. Lagen ersatte i juli
2003 telelagen oeh lagen (1993:599) am radiokommunikation.
E-komutredningen angav i sitt delbetankande Lag om elektro-

nisk kommunikation (SOU 2002:60 s. 267) att elektronisk kom-
munikation ofta anvands som en samlande benamning pi den verk-
samhet som bedrivs inom det nya omclde som vaxer fram mot
bakgrund av bl.a. konvergensutveeklingen oeh Internet. E-
komutredningen ansig att begreppet elektronisk kommunikation
behovde konkretiseras men konstaterade att varken ramdirektivet
eller de s.k. sardirektiven innehaller nagon definition av begreppet.
Daremot definieras vad som menas med elektroniska kommunika-
tionsnat oeh elektroniska kommunikationstjanster i ramdirektivet.
Lagen om elektronisk kommunikation galler elektroniska kom-

munikationsnat oeh kommunikationstjanster med tillhorande in-
stallationer oeh tjanster samt annan radioanvandning (1 kap. 4 §
LEK). I 1 kap. 7 § LEK definieras elektroniskt kommunikationsnat
som system for overforing oeh i tillampliga fall utrustning for
koppling eHer dirigering samt andra resurser som medger overfo-
ring av signaler, via trid eller radiovagor, poloptisk vag eller via
andra elektromagnetiska overforingsmedier oberoende av vilken
typ av information som overfors. Enligt samma bestammelse avses
med elektronisk kommunikationstjanst en tjanst som vanligen till-
handahaIls mot ersattning oeh som helt eller huvudsakligen utgors
av overforing av signaler i elektroniska kommunikationsnat.
Till skillnad mot telelagen ar lagen om elektronisk kommunika-

tion tillamplig inte endast poltelefoni oeh datakommunikation utan
iiven pa utsandningar till allmanheten av program i ljudradio oeh
TV.

Behandlingen av uppgifter

Europaparlamentets oeh ridets direktiv 2002l58/EG om behand-
ling av personuppgifter oeh integritetsskydd inom sektorn for elek-
tronisk kommunikation (direktivet om integritet oeh elektronisk
kommunikation) tradde i kraft den 31 juli 2002 oeh ersatte teleda-
taskyddsdirektivet. Direktivet syftar till att harmonisera medlems-
staternas bestammelser for att sakerstalla ett likvardigt skydd av de
grundlaggande fri- oeh rattigheterna, i synnerhet ratten till integri-
tet, nar det galler behandling av personuppgifter inom sektorn for
elektronisk kommunikation.
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Direktivet om integritet och elektronisk kommunikation
genomfors huvudsakligen i 6 kap. LEK (prop. 2002/03: 110 s. 69 f.
och 248). Bestammelserna i dena kapitel galler framfor personupp-
giftslagen avseende behandling av personuppgifter och integritet
vid tillhandahallande av elektroniska kommunikationsnat och elek-
troniska kommunikationstjanster samt vid abonnentupplysning.
Artikel 6 i direktivet om integritet och elektronisk kommunika-

tion reglerar behandlingen av trafikuppgifter. En trafikuppgift ar
enligt 6 kap. 1 § LEK en uppgift som behandlas i syfte att befordra
en elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikations-
nat eUer for att fakturera detta meddelande. I den definitionen in-
nefattas aven sadana lokaliseringsuppgifter som visar den geogra-
fiska positionen for en anvandare av en allmant tillganglig elektro-
nisk kommunikationstjanst, t.ex. i vilken cell i ett ceUulart upp-
byggt mobilkommunikationssystem, som t.ex. GSM, som en an-
vandare befinner sig (prop. 2002/03:110 s. 260). Nagon motsvaran-
de definition av trafikuppgift fanns inte i telelagen. Enligt forarbe-
tena tilliagen om elektronisk kommunikation (prop. 2002/03:110
s. 389 f.) torde begreppet trafikuppgifter avse samma slag av upp-
gifter som avsags i 49 § telelagen, dar det talades om uppgifter som
angir ett sarskilt telemeddelande .. Lokaliseringsuppgifter ar med
andra ord trafikuppgifter under forutsattning att de behandlas i
syfte att befordra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt
kommunikationsnat eUer for att fakturera detta meddelande eller
de anglr ett sarskilt telemeddelande.
Enligt artikeI 15 i det angivna direktivet (se vidare avsnitt 6.4)

far medIemsstaterna genom lagstiftning begransa omfattningen av
de riittigheter och skyldigheter som anges i bl.a. artikel 6. Det far
ske bLa. nar en sadan begransning ar nodvandig i ett demokratiskt
samhalle samt lamplig och proportionell for att skydda nationell
sakerhet, forsvaret och allman sakerhet samt for forebyggande, un-
dersokning och avslojande av brott och atal for brott. En begrans-
ning kan bLa. innebara att uppgifter far bevaras under en begransad
period.
Bestammelserna om bevarande av trafikuppgifter Finns framst i

6 kap. 5, 6 och 8 §§ LEK och motsvarar i huvudsak den tidigare re-
gleringen i 49 och 50 §§ telelagen. Huvudregeln framgar av 6 kap.
5 § LEK och innebar att trafikuppgifter som avser anvandare eller
abonnenter som ar fysiska personer och som lagras eller behandlas
pa annat satt av den som bedriver anmalningspliktig verksamhet,
ska utplanas elIer avidentifieras nar de inte langre behovs for att
overfora ett elektroniskt meddelande.

..,
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Liksom telelagen tilther lagen om elektronisk kommunikation
att uppgifterna sparas for viss behandling. Enligt 6 kap. 6 § forsta
stycket LEK far de trafikuppgifter som kravs for abonnentfakture-
ring och betalning av avgifter for samtrafik behandlas till dess att
fordran ar betald eller preskription har intratt och det inte langre
lagligen gar au gora invandningar mot faktureringen eller avgiften.
Enligt bestammelsens andra stycke far uppgifterna ocksa behandlas
for att bl.a. marknadsfora elektroniska kommunikationstjanster,
om den abonnent eller anvandare som uppgifterna avser har sam-
tyckt till det. Bestammelsen i 6 kap. 6 § LEK kompletteras av 35 §
forordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation, som an-
ger att Post- och telestyrelsen (PTS) far meddela niirmare fore-
skrifter om vilka uppgifter som far behandlas enligt den bestam-
melsen i lagen om elektronisk kommunikation (jfr 22 § den upp-
havda teleforordningen). PTS har inte meddelat nagra sadana fore-
skrifter.
Aven i 6 kap. 8 § LEK Finnsbestammelser som tillater att trafik-

uppgifter sparas. Det ror for det forsta fallet att en myndighet be-
hover ha tillgang till sadana uppgifter for att losa tvister. For det
andra ror det elektroniska meddelanden som befordras eller har
expedierats eller bestallts till eller fran en viss adress i ett elektro-
niskt kommunikationsnat som omfattas av beslut om hemlig tele-
avlyssning eller hemlig teleovervakning. Det tredje fallet galler nar
trafikuppgifterna ar nodvandiga for att forhindra och avsloja obe-
horig anvandning av ett elektroniskt kommunikationsnat eller en
elektronisk kommunikationstjanst. Enligt forarbetena (prop.
2002/03:110 s. 392) far uppgifterna inte sparas langre an vad som ar
nodvandigt for syftet. Langre tid an ett ar bor inte godtas, om det
inte foreligger sarskild anledning, som att tvist har uppkommit eller
forundersokning inletts i ett sarskilt fall. I propositionen anfordes
ocksa att bestammelsen aven omfattar lagring av uppgifter for ut-
redning och lagforing av brott, forutsatt att det sker i syfte att for-
hindra eller avsloja en obehorig anvandning av natet eller tjansten i
fraga.
Ytterligare undantag fran huvudregeln i 6 kap. 5 § LEK om att

trafikuppgifter ska utpIanas eller avidentifieras nar de inte langre
behovs for att overfora ett elektroniskt meddelande finns i 6 kap.
13 § LEK. Enligt det bestammelsen far skyddet mot nummerpre-
sentation temporart asidosattas for att spara storande samtal. Det
kan vara Fragaom hotfulla samtal eller rena okynnessamtal. Om en
abonnent begar sparning av sadana samtal, far uppgifter sam identi-
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fierar den anropande abonnemen lagras oeh haIlas tiIlgangliga for
abonnenten pa begaran.
Det finns lokaliseringsuppgifter som ime ar trafikuppgifter

(6 kap. 9 § LEK). Exempel pa sidana uppgifter kan enligt forarbe-
tena vara en positionsbestamning av en mobiltelefon via sateIlit,
framforallt GPS-systemet (prop. 2002/03:110 s. 261). Lokalise-
ringsuppgifter som ime ar trafikuppgifter omfattas ime av re-
gleringen som specifikt galler trafikuppgifter enligt lagen am elek-
tronisk kommunikation. Det innebar t.ex. att de ime behover ut-
planas eIler avidemifieras enligt bestammelsen i 6 kap. 5 § LEK.

2.3 Bestammelserna om tillgang till trafikuppgifter

Rattegangsbalken2.3.1

Hemlig teleavlyssning

Vara overvaganden ror trafikuppgifter som lamnas ut enligt regler-
na i rattegangsbalken om hemlig teleovervakning. Trafikuppgifter
avslojar inte innehallet i de meddelanden som uppgifterna avser.
Det ar i stallet efter domstolsbeslut am hemlig teleavlyssning som
de brottsbekampande myndigheterna kan fa tillgang till innehallet i
meddelanden. Forutsattningarna for beslut om hemlig teleovervak-
ning oeh hemlig teleavlyssning ar delvis desamma. Vi redogor dar-
for relativt utforligt aven for bestammelserna om hemlig teleav-
lyssning.
Fore andra varldskriget saknades regler am telefonavlyssning i

brottsutredande syfte. Det antogs att det kravdes Kung!. Majt:s
beslut i varje sarskilt fall for att avlyssning skulle kunna genomfo-
ras. Forslag till regler om telefonavlyssning i samband med brotts-
utredning lades forsta gangen fram i betankandet Forslag till ratte-
gangsbalk (SOU 1938:43 och 44, se prop. 1975/76:202 s. 85).
Redan fore andra varldskriget infordes dock regler om telefon-

avlyssning i tva av de lagar som foranleddes av kriget, namligen la-
gen (1939:724) om sarskilda tvangsmedel vid utredning rorande
brott som avses i 8 eller 19 kap. strafflagen m.m. och lagen (1940:3)
om vissa tvangsmedel vid krig eller krigsfara m.m. Bada lagarna fick
provisorisk karaktar och skulle galla till utgangen av mars 1941.
Giltighetstidcn for 1939ars lag forlanges inte medan daremot 1940
ars lag successivt f6rlangdes och upph6rde att gallavid utgangen av
juni 1945.
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MeHan den 1 juli 1945, da 1940 ars lag upphorde att galla oeh
den 1 januari 1948, da rattegangsbalken tradde i kraft, saknades be-
stammelser om telefonavlyssning i svensk lag.
Det utrikespolitiska laget ansags ar 1952 pakalla utvidgade moj-

ligheter till bl.a. telefonavlyssning vid vissa brott mot rikets yttre
oeh inre sakerhet. Efter monster fran 1939 oeh 1940 :irs lagar till-
kom en ny provisorisk lag, lagen (1952:98) med sarskilda bestam-
melser om tvangsmedel i vissa brottmal (benamnd 1952 ars
tvangsmedelslag). Lagen har forlangts oeh galler enligt det senaste
beslutet till utgangen av ar 2007 (se doek prop. 2007/08:9 oeh Ds
2007:2).
De nuvarande huvudsakliga bestammelserna om hemlig teleav-

lyss_ning oeh hemlig teleovervakning finns i 27 kap. 18-30 §§ RB.
Hemlig teleavlyssning innebar att telemeddelanden som befordras
eller har befordrats till eller fran ett visst telefonnummer, en kod
eller en annan teleadress avlyssnas eller spelas in i hemlighet genom
ett tekniskt hjalpmedel. Bestammelser som for vissa fall ger ratt att
anvanda hemlig teleavlyssning finns oeksa i 1952 ars tvangsme-
delslag, lagen (1988:97) om forfarandet hos kommunerna, forvalt-
ningsmyndigheterna oeh domstolarna under krig eller krigsfara
m.m. oeh lagen (1991:572) om sarskild utlanningskontroll (se av-
snitt 2.3.4).
Med telemeddelande avses i rattegangsbalken oeh i ovriga namn-

da lagar detsamma som i 6 kap. 19 § tredje styeket LEK, namligen
Ijud, text, bild, data eller information i ovrigt som formedlas med
hjalp av radio eller genom ljus eller elektromagnetiska svangningar
som utnyttjar sarskilt anordnad ledare. Exempel pa telemeddelan-
den som far avlyssnas cnligt bestammelserna om hemlig teleavlyss-
ning ar telefonsamtal, telefax, elektronisk post oeh annan data-
kommunikation.
For att ett telemeddelande ska fa avlyssnas kravs att meddelan-

det befordras eller har befordrats till eller fran ett telefonnummer,
en kod eller annan teleadress. Med teleadress avses t.ex. ett abon-
nemang, en enskild anknytning, adressen for elektronisk post, en
kod eller nagon annan motsvarande tillforlitlig identifieringsmetod.
Elektronisk post far alltsa avlyssnas under sam rna forutsattningar
som telefonsamtal, dvs. innehallet i meddelandet gors tillgangligt
for de brottsutredande myndigheterna.
Tillstlnd till hemlig teleavlyssning kan ges av ratten nar farun-

dersakningen ror ett brott for vilket det ime ar foreskrivet lindriga-
re straff an fangelse i tva ar, anstiftan ellcr medhjalp, eller forsak,
f6rberedelse eller stampling till ett sadam brott. Tillsdnd kan oeksa
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ges vid forundersokning angaende annat brott, om det med hansyn
till omstandighetema kan antas att brottets straffvarde overstiger
fangelse i tva ar (se 27 kap. 18 § andra styeket RB oeh prop.
2002/03:74 s. 31 ff.).
Besiutet far avse en teleadress som under den tid som tiHstandet

avser innehas eller har innehafts av den misstankte eller annars kan
antas ha anvants eller komma att anvandas av den misstankte. Ex-
cmpel pa det sistnamnda kan vara en teleadress som innehas av en
narstaende till en misstankt eHer en teleadress pa den misstanktes
arbetsplats.
Besiutet far aven avse en teleadress som det finns synnerlig an-

ledning att anta att den misstankte under den tid som tillstandet
avser har ringt till eller pa annat satt kontaktat eller kommer att
ringa till eller pi annat satt kontakta (27 kap. 20 § forsta styeket
RB).
Besiutet ska avse teIemeddeianden som utvaxias under en i be-

slutet viss angiven tid.
Nar aklagarens ansokan om tillstand till hemlig teleavlyssning

har kommit in till ratten, ska ratten sa snart som mojligt utse ett
offentligt ombud i arendet. Det offentliga ombudet, som ska vara
elIer ha varit advokat eller ha varit ordinarie domare, har till uppgift
att bevaka enskiidas integritetsintressen i arendet (27 kap. 26-30 §§
RB). Det offentliga ombudet ska Iyfta fram alIa integritetsaspekter,
som t.ex. skyddet for tredje mans integritet.

1
L

Hemlig teleovervakning

Bestammelser om hemlig teleovervakning infordes i rattegangsbaI-
ken ir 1989. Dessforinnan fiek s.k. telefonovervakning, innefattan-
de bl.a. uppgifter om samtal som expedierats eller bestallts till eller
fran en telefonapparat, bara anvandas i de fall som reglerades i 1952
ars tvangsmedelslag och 1988 ars lag om forfarandet hos kommu-
nerna, forvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller
krigsfara m.m.
Fore sekretesslagens tillkomst ar 1980 (se nedan) kunde polisen

fa uppgifter fran Televerket om samtal till och fran en viss teldon.
Det ansags kunna ske utan hinder av da gallande sekretessbestam-
melser. Polis en anvande sig ocksa av denna upplysningskaHa i sitt
arbete. I propositionen till bestammelserna om hemlig teleovervak-
ning (prop. 1988/89:124 s. 47 f.) uttalade regeringen dock att sek-
retesslagen hindrade Televerket att lamna ut sidana uppgifter om
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I
i

det inte fanns ett forfattningsstod for det, som 1952 ars lag. Reger-
ingen konstaterade oeksa att nar tiHstand till teleavlyssning hade
meddelats, torde uppgift om de samtal som ringts till eller fran den
avlyssnade apparaten iinda lamnas till de brottsutredande myndig-
heterna. Enligt regeringens motiv i propositionen fanns det en stor
f6rdel fran brottsutredningssynpunkt om teleovervakning kunde
anvandas som tvangsmedel vid sidan om teleavlyssning med mindre
stranga villkor for anvandningen.
Hemlig teleovervakning (27 kap. 19-25 §§ RB) innebar att det i

hemlighet hamtas in uppgifter om telemeddelanden som befordras
elIer har befordrats till eHer fran en teleadress som under den tid
som tillstandet avser innehas eHer har innehafts av den misstankte
elIer annars kan antas ha anvants eHer komma att anvandas av den
misstankte. Det ar alltsa fraga om saval realtidsuppgifter (uppgifter
som genereras fran det att beslutet om tvangsmedlet borjat verk-
staHas) som histonska uppgifter. Hemlig teleovervakning far aven
avse en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den
misstankte under den tid som tillstiindet avser har ringt till eller pa
annat satt kontaktat eller kommer att ringa till eHer pa annat satt
kontakta (27 kap. 20 § forsta so/eket RB). Uppgifter om innehallet
i telemeddelanden (avlyssning) omfattas inte av hemlig teleover-
vakning.
Liksom vid hemlig teleavlyssning finns bestammelser som for

vissa fall ger ratt att anviinda hemlig teleovervakning i 1952 ars
tvangsmedelslag, lagen om forfarandet hos kommunerna, forvalt-
ningsmyndigheterna oeh domstolarna under krig eHer krigsfara
m.m. oeh lagen om sarskild utlanningskontroll (se avsnitt 2.3.4).
Om hemlig teleovervakning avser ett telefonnummer kan en

brottsutredande myndighet med hjalp av tvangsmedlet fa uppgift
om bl.a. till vilka telefonnummer sam tal befordras eller har beford-
rats fran det overvakade numret, fran vilka telefonnummer samtal
befordras eller har befordrats till det numret, vid vilka tidpunkter
samtalen sker eller har skett oeh langden polsamtalen. Ar det i stal-
let fraga om elektronisk post, finns mojligheten att genom tvangs-
medlet fa liknande uppgifter, exempelvis till vilka adresser medde-
landen har expedierats fran den overvakade adressen. Ett beslut om
hemlig teleovervakning kan aven innebara att ett telemeddelande
hindras att na fram till eller na fran en viss teleadress. Den mojlig-
heten kan anvandas for att exempelvis forhindra kontakter, t.ex.
varnande sam tal, meHan personer som ar missankta for brott. Ett
annat exempel ar att kommunikation med en mobiltelefon forhind-
ras for att tvinga en misstankt person att i stallet anvanda sig av en
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viss annan telefon (SOU 1998:46 s. 477). I fdga om mobi1telefon-
samtal ar det ocksa mojligt att genom hemlig teleovervakning fa
reda pa fdn vilket geografiskt omdde ett telefonsamtal rings oeh
var mottagaren av samtalet befinner sig (lokaliseringsuppgifter).
Tillsrand till hemlig teleovervakning far meddelas av ratten vid

forundersokning om brott, samt aven anstiftan oeh medhjalp till
brott, for vilket det inte ar foreskrivet lindrigare straff an fangelse i
sex manader, brott enligt 4 kap. 9 e § brottsbalken (dataintdng), 16
kap. 10 a § brottsbalken (barnpornografibrott som inte ar att anse
som ringa), 1 § narkotikastrafflagen (1968:64, narkotikabrott) eller
brott enligt 6 § forsta stycket lagen (2000: 1225) om straff for
smuggling (narkotikasmuggling). Vidare far tillstand meddelas vid
misstanke om forsok, forberedelse eHer stampling till namnda brott
(27 kap. 19 § andra stycket RB).

Gemensamma forutsattningar for hemlig teleavlyssning oeh
hemlig teleovervakning enligt rattegangsbalken

Hemlig teleavlyssning oeh hemlig te1eovervakning far anvandas
endast i forundersokning dar nagon ar skaligen misstankt for ett
visst bratt och atgarden ar av synnerlig vikt for utredningen om
brottet (27 kap. 20 § forsta styeket RB). Uttryeket synnerlig vikt
for utredningen behover inte nodvandigtvis avse att avlyssningen
eHer overvakningen ska ge avgorande bevisning som omedelbart
kan leda till en fallande dom. Synnerlig vikt for utredningen in-
rymmer daremot ett kvalitetskrav betraffande de upplysningar som
atgarden kan ge. Det maste vara fdga om uppgifter som har bety-
delse for att fora utredningen om brottet framar. U ttrycket omfat-
tar ocksa ett krav pa an utredningslaget ska gora avlyssningen eller
overvakningen nodvandig (prop. 1988/89:124 s. 44 f.).
Tillsrandstiden far inte bestammas langre an nodvandigt och far

inte overstiga en manad, savitt galler tid som infaller efter beslutet.
alltsa vid framtida meddelanden eller uppgifter (27 kap. 21 § andra
stycket RB). Tillsrand kan dock fornyas pa begaran av aklagaren.
Domstolens beslut om tills rand gar enligt 30 kap. 12 § RB genast i
verkstallighet.
Fran tillampningsomradet for hemlig teleavlyssning oeh hemlig

teleovervakning undantas telemeddelanden som endast befordras
eller har befordrats inom ett telenat som med hansyn till sin be-
gransade omfattning och omstandigheterna i ovrigt far anses vara
av mindre betydelse fran allman kommunikationssynpunkt (27 kap.
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20 § andra styeket RB). Darmed avses bl.a. system for snabbtelefo-
ner, porttelefoner, PC-nat oeh liknande utrustning inom eller intill
en bostad, horslingor for horselskadade elier interna system for
personsokning i form av fasta installationer. Aven intern a tele-
kommunikationer pa mindre arbetsplatser via t.ex. PC-nat utgor
telenat av mindre betydelse. Motsatsen galler vanligtvis betraffande
sadana telenat som ar uppkopplade mot oeh anvands for kommu-
nikation via allmant tillgangliga telenat eller storre foretagsnat.
Detsamma galler fristaende datorer som ar forsedda med modem
oeh datorer i t.ex. sma interna natverk som via andra natverk kom-
munieerar med varandra eIler med t.ex. elektroniska anslagstavlor,
informationsdatabaser elIer andra informationssystem. Om kom-
munikationen endast sker internt inom ett slutet nat bar det kravas
att ~atet ar av storre omfattning for att en tvangsatgard ska fa aga
rum. Fragan om ett telenat ska anses vara av mindre betydelse pro-
vas utifran en samlad bedomning av de olika omstandigheter som
ror ett telenats betydelse fran aliman kommunikationssynpunkt.
Vid bedomningen kan bl.a. antalet anslutningar, geografisk sprid-
ning oeh hur utrustningen fungerar oeh anvands ha betydelse
(prop. 1994/95:227 s. 27 oeh 31 oeh Fitger, Rattegangsbalken 2 s.
27:41).

Beslag oeh editionsforeHiggande avseende telemeddelanden

Det har i praxis forelegat en osakerhet huruvida beslag oeh edi-
tionsforelaggande kan anvandas for att fa uppgifter som finns om
telemeddelanden hos leverantorer. Det har forekommit att de
brottsutredande myndigheterna har berett sig tillgang till uppgif-
terna med hjalp av reglcrna om husrannsakan oeh beslag i 27 oeh 28
kap. RB eller genom att utverka editionsforelaggande enligt 38 kap.
4 § RB. Det ror alltsa sadana fall dar det annars finns regler om ut-
lamnande av uppgifter enligt rattegangsbalken oeh numera lagen
om elektronisk kommunikation (SOU 1998:46 s. 71 oeh JO
1997/98 s. 47 ff.). Regeringen har uttalat att uppgifter om telemed-
delanden, eller, med det uttryek som anvands i 6 kap. 20 § forsta
styeket 3 LEK, "uppgifter som angar ett sarskilt elektroniskt med-
delande", hos leverantorer inte kan hamtas in med stod av editions-
forelaggande oeh husrannsakan i forening med beslag i fall dar an-
nars des sa andra regler for utfaende av uppgifter galler. Enligt re-
geringen far detta anses folja redan av alimanna prineiper oeh nagot
lagstiftningsbehov Finns darfor inte (prop. 2002/03:74 s. 45 f.).
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Det bor namnas att regeringens uttalande inte avser mojligheten
for de brottsutredande myndigheterna att genomfora t.ex. hus-
rannsakan i forening med beslag hos annan an leverantor for att fa
fram uppgifterna. Det kan t.ex. rora sig om innehaUet i en telefon-
svarare som enbart den enskilde forfogar over eHer band med in-
spelade telemeddelanden som forvaras av den enskilde (SOU
1998:46 s. 373).
Teleovervakningsuppgifter hos den enskilde kan finnas t.ex. i en

nummerpresentator eller i en mobiltelefon samtidigt som dessa
uppgifter finns i leverantorens system. Det kan rora uppgift om
inkomna eller utgaende samtal oeh senast slagna nummer, Nar det
galler uppgifter som finns bade hos den enskilde oeh hos leverantoren
kan uppgifterna bli atkomliga for de brottsutredande myndigheter-
na pa bada satten, dvs. genom t.ex. hemlig teleovervakning eUer
genom be slag eventuellt i kombination med husrannsakan hos den
enskilde (SOU 1998:46 s. 373).

2.3.2 Lagen om elektronisk kommunikation

Tillgangen till trafikuppgifter

Vissa bestammelser i lagen om elektronisk kommunikation knyter
an till rattegangsbalkens regler om hemlig teleavlyssning oeh hem-
lig teleovervakning. Enligt 6 kap. 19 § LEK ska vissa verksamheter
bedrivas sa att beslut om hemlig teleavlyssning oeh hemlig tele-
overvakning kan verkstaUas oeh sa att verkstallandet inte rojs. In-
nehaIlet i oeh uppgifter om avlyssnade eUer overvakade telemedde-
landen ska goras til1gangliga sa att informationen enkelt kan tas om
hand. Detta ar den s.k. anpassningsskyldigheten (se vidare avsnitt
2.5.2).
I lagen om elektronisk kommunikation, liksom tidigare i telela-

gen, finns oeksa bestammelser som ger de brottsbekampande myn-
digheterna mojligheter att under sarskilt angivna omstandigheter
utan domstolsprovning fa till gang till bl.a. uppgifter som angar s.k.
elektroniska meddelanden. Det ror sig har om historiska uppgifter.
Vid utlamnande av s:idana uppgifter enligt lagen om elektronisk

kommunikation ar det i prineip fraga om samma typ av uppgifter
som myndigheterna kan fa genom hemlig teleovervakning.
Regleringen i lagen om elektronisk kommunikation har sin ut-

gangspunkt i att trafikuppgifterna av integritetshansyn omfattas av
tystnadsplikt. Nar uppgifterna lamnas ut till brottsbekampande
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myndigheter sker det genom sarskilda bestimmelser om undantag
fdn tystnadsplikten.
For samtliga uppgifter som omfattas av den lagringsskyldighet

direktivet om lagring av trafikuppgifter anger galier tystnadsplikten i
6 kap. 20 § LEK.. Den bestammelsen lyder pa foljande satt.

Den som i samband med tillhandahallande av ett elektroniskt
kommunikationsnat eller en elektronisk kommunikations-
tjanst har fatt del av eller till gang till
1. uppgift om abonnemang,
2. innehaIlet i ett elektroniskt meddelande, eller
3. annan uppgift som angar ett sarskilt elektroniskt med-

delande,
far inte obehorigen fora vidare eller utnyttja det han fatt

del av eller till gang till.
Sadan tystnadsplikt gaIler inte i forhallande till den som

har tagit del i utvaxlingen av ett elektroniskt meddelande el-
ler som pa annat satt har sant eller tagit emot ett sadant med-
delande.
Tystnadsplikt i fraga om uppgifter som avses i farsta

styeket 1 oeh 3 galIer inte helIer i farhallande till innehavare
av ett abonnemang som anvants for ett elektroniskt medde-
lande.

Som foljer av bestammelsens forsta styeke gaIler tystnadsplikten
alia leverantorer. Det kriivs inte att det nat eller den tjanst som le-
verantoren tillhandahaller ar allmant respektive allman. Uttryeket i
bestammelsen om vern som traffas av tystnadsplikten ("den som i
samband med tillhandahallande") innebar att tillampningsomddet
inte ar begransat tillieverantoren utan att oeksa andra aktorer om-
fattas av tystnadsplikten, t.ex. den som pa uppdrag av leverantorcn
utfar delar av tilIhandahalIandet av natet eller tjansten (se om detta
oeh om undantag fdn tystnadsplikten PTS:s "Sammanstalining av
lagstiftning oeh praxis kring utlamnande av teleuppgifter" fran
2006-11-28).
Enligt 6 kap. 21 § LEK har leverantorema dessutom tystnads-

plikt for uppgift som hanfor sig till anvandning av vissa hemliga
tvangsmedcl, namligen hemlig teleavlyssning, hemlig teleovervak-
ning oeh kvarhallande av forsandelser. Denna tystnadsplikt gaIler
aven mot abonnenten.
Det ar framst genom de zmdantag fran tystnadsplikten som re-

gleras i 6 kap. 22 § forsta styeket 2 oeh 3 LEK som de brottsbe-
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kampande myndigheterna har mojligheter att begara och fa ut tra-
fikuppgifter. Bestammelserna lyder pa foljande satt.

Den som tillhandahaller ett elektroniskt kommunikationsnat
eller en elektronisk kommunikationstjanst och darvid har
fht del av elIer till gang till uppgift som avses i 20 § forsta
stycket skall pa begaran lamna

2. uppgift som avses i 20 § forsta stycket loch som galler
misstanke om brott till aklagarmyndighet, polismyndighet el-
ler nagon annan myndighet som ska ingripa mot brottet, om
fangelse ar foreskrivet for brottet och det enligt myndighe-
tens bedomning kan foranleda annan pafoljd an boter,
3. uppgift som avses i20 § forsta stycket 3 och som galler

misstanke om brott till aklagarmyndighet, polismyndighet el-
ler nagon annan myndighet som ska ingripa mot brottet, om
det for brottet inte ar foreskrivet lindrigare straff an fangelse
i tva ar, i,~

Uppgift om abonnemang, enligt 6 kap. 20 § forsta stycket 1 LEK,
avser uppgifter som identifierar en abonnent och/ eller ett abonne-
mang, framfor alIt namn, titel, adress och abonnentnummer (t.ex.
telefonnummer). Abonnent ar enligt 1 kap. 7 § LEK den som har
ingatt avtal med en leverantor av allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster om tillhandahallande av sadana tjanster.
Aven s.k. IMSI-nummer och IP-adresser har ansetts falla in un-

der kate gorin uppgift om abonnemang. Det galler oavsett om IP-
adressen ar fast elIer dynamisk (jfr dock Ds 2005:6 s. 324). En IP-
adress tilldelas nar t.ex. ett e-postmeddelande skickas pa Internet.
Varje leverantor disponerar ett visst antal IP-adresser, som "Ianas
utn till abonnenterna. Detta kan ske poi permanent basis (s.k. fasta
IP-adresser) elIer dynamiskt, dar abonnenten tilIdeias en IP-adress
varje gang uppkoppling sker mot leverantoren. En fast eller statisk
IP-adress innebar alltsa att IP-adressen ar fast knuten till ett Inter-
netabonnemang och att samma IP-adress darfor tilldelas vid varje
tillfalle som uppkoppling sker.
Uppgifterna om abonnemang ska som framgiir av bestammelsen

lamnas ut om fangeIse ar foreskrivet for brottet och brottet enligt
den brottsbekampande myndighetens bedomning kan foranleda
annan piifoljd an boter.
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Annan uppgift som angar ett sarskilt elektroniskt meddelande, en-
ligt 6 kap. 20 § forsta stycket 3 LEK, avser t.ex. uppgift om mellan
vilka telefonnummer eHer IP-adresser som ett elektroniskt medde-
lande har formedlats, nar och under hur lang tid forbindelsen var
uppkopplad. fran vilken basstation ett visst sam tal skett samt det
s.k. IMEI-numret. Uttrycket uppgift som angar ett sarskilt elek-
troniskt meddelande ska inte forstas sa att den brottsbekampande
myndigheten maste specificera enskilda meddelanden, t.ex. genom
att ange en viss abonnent och tidpunkt for meddelandet. S.k. bas-
stationstomning, dar de brottsbekampande myndigheterna begar
uppgifter som omfattas av tystnadsplikt om t.ex. samtliga de mo-
biltelefoner som har varit uppkopplade for kommunikation och
som_da haft kontakt med en basstation i narheten av en brottsplats
under en begransad tid, anses vara annan uppgift som angar ett sar-
skilt elektroniskt meddelande. Det ror sig aHtsa om uppgifter som
genereras nar ett samtal eHer meddelandeutbyte ager rum, inte upp-
gifter som enbart ror en paslagen telefon. Uppgifterna ska lamnas
ut till de brottsbekampande myndigheterna om det for brottet inte
ar foreskrivet lindrigare straff an fangelse i tva ar. Det innebar att
inga forsoks-, forberedelse- eller stamplingsbrott omfattas av re-
gleringen (23 kap. loch 2 §§ brottsbalken).
Nar uppgifter lamnas ut enligt lagen om elektronisk kommuni-

kation ar det inte domstol som fattar beslut om utlamnande, utan
begaran till leverantoren kommer direkt fran polis- eHer aklagar-
myndighet eller annan myndighet som ska ingripa mot brottet,
t.ex. Tullverket. Det finns inte nagon formell begransning i tiden
for den information som far begaras ut, eller med andra ord hur
"gamma!" informationen far vara. En praktisk begransning i moj-
ligheten for de brottsbekampande myndigheterna att fa uppgifter
fran leverantorer Finns dock i den nuvarande skyldigheten for leve-
rantorerna att utplana eller avidentifiera uppgifter.
Bestammelserna j lagen om elektronisk kommunikation ar inte

begransade till att galla uppgifter som har anknytning till en person
(jfr exempelvis 27 kap. 20 § forsta stycket RB). Det ar med andra
ord inte nodvandigt att, som vid hemlig teleavlyssning och hemlig
teleovervakning, ha en skaligen misstankt person for att undantaget
fran tystnadsplikten ska bli tillampligt och uppgifterna lamnas ut.
Ime heHer behover den teleadress som begaran avser ha en sarskild
anknytning till en eventuell misstankt person. Det ar tillrackligt
med en misstanke om att ett brott med viss svarhetsgrad har be-
gatts.
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Det finns uppgifter hos leverantorema som inte omfattas av
tystnadsplikten enligt 6 kap. 20 § LEK. Det galler t.ex. uppgift om
den s.k. PUK-koden (Personal Unblocking Key, Personlig Upp-
IasningsKod) och lokaliseringsuppgifter som inte samtidigt ar tra-
fikuppgifter (6 kap. 9 § LEK). I sadana fall har leverantoren inte
nagon skyldighet att lamna ut uppgifterna till en brottsbekampande
myndighet enligt bestammelsen i 6 kap. 22 § LEK. Myndigheten
kan i dessa fall fa tillgang till uppgifterna genom husrannsakan, be-
slag och editionsforelaggande. Om myndigheten i stallet begar ut
uppgiftema far leverantoren prova fragan om utlamnande med till-
lampning av andra bestammelser, t.ex. personuppgiftslagen.

2.3.3 Sekretesslagen

I sekretesslagen finns bcstammelser om sekretess som gailer for
myndigheter som driver televerksamhet. Enligt 1 kap. 9 § sekre-
tcsslagen ska aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska foreningar och
stiftelser dar kommuner eiler landsting utovar ett rattsligt bestam-
mande inflytande jamstallas med myndighet vid tillampningen av
sekretesslagen. Enligt 6 kap. 2 § LEK ska sekretesslagen tillampas i
det allmannas verksamhet i stallet for 6 kap. 20-23 §§ LEK, dvs. i
stallet for bestammelsema om tystnadsplikten och undantagen fran
denna.
r 9 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen foreskrivs att sekretess

galler for en uppgift som angar ett sarskilt telefonsamtal elIer annat
telemeddelande hos en myndighet som driver televerksamhet. En
sadan uppgift som angar misstanke om brott far emelIertid, som
huvudregel, lamnas till en myndighet som har att ingripa mot brot-
tet, om det ar foreskrivet fangelse iminst ett ar for brottet (14 kap.
2 § fjarde och femte styckena sekretesslagen). Saval innehallet i ett
telemeddelande som uppgifter om ett telcmeddelande (bade real-
tidsuppgifter och historiska uppgifter), t.ex. nar och mellan vilka
abonnemang som meddelandet har utvaxlats, torde kunna lamnas
ut (jfr SOU 1992:70 s. 328 och prop. 1992/93:200 s. 311). Det ar
den utlamnande myndigheten som provar om det enligt sekre-
tesslagen finns forutsattningar for att lamna ut en uppgift till den
brottsbekampande myndigheten. Liksom for utlamnande enligt
lagen om elektronisk kommunikation kravs inget domstolsbeslut.
Bestammelserna i sekretesslagen ar inte helIer begransade till att
galla situationer nar det finns en skaligen misstankt person eller till
teleadresser med sarskild anknytning till denne.
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Sedan T eleverket som myndighet upphorde att bedriva verk-
samhet har mojligheten att med stod av sekretesslagen hamta in
uppgifter om telemeddelanden kommit att i prineip sakna praktisk
betydelse for de brottsbekampande myndigheternas verksamhet. I
stallet fiek telelagen oeh senare lagen om elektronisk kommunika-
tion den betydelse som sekretesslagen tidigare hade.

2.3.4 1952 ars tvangsmedelslag m.tt.

Som namndes tidigare finns bestammelser om hemlig teleavlyss-
ning oeh hemlig teleovervakning i bl.a. 1952 ars tvangsmedelslag.
Lagen galler for vissa allmanfarliga brott oeh brott mot rikets inre
oeh-yttre sakerhet (13, 18 oeh 19 kap. brottsbalken). Ett sadant
bratt behover enligt lagen inte vara sa allvarligt att det omfattas av
bestammelserna i 27 kap. 18 oeh 19 §§ RB for att tillstand ska kun-
na ges till hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning. Dess-
utom far aklagare i bddskande fall ge tillfalliga tillstand till tv:1ngs-
medlen . .Aven enligt 1988 ars lag om forfarandet hos kommunerna,
forvaltningsmyndigheterna oeh domstolarna under krig eUer krigs-
fara m.m. far :1klagare under vissa forutsattningar fatta s:1dana be-
slut. Enligt lagen om sarskild utlanningskontroU far domstol ge
tillstand till hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning aven
i visst forebyggande syfte.
Nar vi gor vara overvaganden i betankandet behandlar vi ut-

tryekligen bestammelserna i rattegangsbalken oeh lagen om elek-
tronisk kommunikation. bvervagandena har dock gjorts aven mot
bakgrund av regleringarna i sekretesslagen, 1952 ars tvangsme-
delslag, 1988 ars lag om forfarandet hos kommunerna, forvalt-
ningsmyndigheterna oeh domstolarna under krig eUer krigsfara
m.m. oeh lagen om sarskild utlanningskontroll.
Vi har oeksa tagit del av oeh beaktat innehallet i departements-

promemorian Brott oeh brottsutredning i IT -miljo, Europaradets
konvention om IT-relaterad brottslighet med tillaggsprotokoll (Ds
2005:6) oeh i propositionen Atgarder for att forhindra vissa sarskilt
allvarliga brott (prop. 2005/06: 177), med forslag om att bl.a. hemlig
teleovervakning under vissa forutsattningar ska kunna anvandas for
att forhindra brott.
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2.3.5 Lagen om internationell rattslig hjalp i brottmal

Bestammelser om intemationell rattslig hjalp i hrottmaI Finns i la-
gen (2000:562) om intemationell rattslig hjalp i brottmaI (Litb), i
forordningen (2000:704) med samma namn oeh i tillkannagivande
(2005:1207) av overenskommelser som avses i lagen om intematio-
nell rattslig hjalp i brottmal. Innehallct i £lera intemationella over-
enskommelser som Sverige har tilltratt eller annars ar bundet av har
arbetats in i den svenska lagen eller forordningen.
Lagen ar tillamplig pa det intemationella rattsliga samarbetet,

dvs. pa det samarbete som tar sikte pa rattsliga forfaranden som
galler utredning om oeh lagforing for brott. Lagen tillampas av
svenska aklagare oeh domstolar men ar inte tillamplig i det interna-
tionella polissamarbetet. I fraga om utlamning, overforande av lag-
foring oeh deIgivning Finnssarskilda bestammelser.
Enligt lagen kan rattslig hjalp bl.a. omfatta hemlig teleavlyssning

oeh hemlig teleovervakning, tekniskt hist:ind med hemlig teleav-
lyssning oeh hemlig teleovervakning samt tillst:ind till gransover-
skridande hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning (1 kap.
2 § forsta styeket 6-8 Lirb).
En ansokan om rattslig hjalp i form av hemlig teleavlyssning eller

hemlig teleavervakning i Sverige handlaggs av aklagare. Aklagaren
ska genast prova om det Finns forutsattningar for den bcgarda at-
garden oeh ansoka om rattens tillstand. I forhaIlande till EU-stater
samt Island oeh Norge far hemlig teleavlyssning eller hemlig tele-
overvakning verkstallas genom omedelbar overforing av telemedde-
landen eHer uppgifter om telemedde1anden till den ansokande sta-
ten om det kan ske under betryggande former. Tillst:ind till hemlig
teleavlyssning eller hemlig teleovervakning lamnas under samma
forutsattningar som galler for motsvarande atgarder under en
svensk forundersokning enligt rattegangsbalken oeh enligt de sar-
skilda hestammelserna i lagen om internationell rattslig hjalp i
brottmaI (2 kap. 1 § forsta styeket oeh 4 kap. 25 oeh 25 a §§ Lirh).
Vid provningen om :itgarden kan vidtas i Sverige ska garningen be-
domas enligt svensk ratt. Kopplingen i 2 kap. 1 § Lirh till hestam-
melserna i rattcgangsbalken innebar automatiskt ett krav pa dubhel
straffbarhet oeh att de strafftrosklar som gaHer enligt rattegangs-
balken (27 kap. 18 oeh 19 §§ RB) aven til1ampas gentemot den
andra staten. Kravet pa dubbe! straffbarhet framg:ir dessutom ut-
tryckligen i 2 kap. 2 § Lirb.
En ansokan om rattslig hjalp i form av tekniskt bistand med hem-

fig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning i Sverige provas av akla-
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gare. Sadan rattslig hjalp kan lamnas i forhallande till EU-Iander
samt Island oeh Norge oeh bygger pol att telemeddelanden kan
overforas omedelbart till den ansokande staten samt att meddelan-
den ska avIyssnas oeh tas upp dar oeh inte i Sverige. Svenska myn-
digheters insarser begransas till att tekniskt hjalpa till med att over-
fora telemeddelanden till den ansokande statens myndigherer, dvs.
art mojliggora verkstallighet av det utlandska beslutet. For att en
ansokan ska beviljas kravs att beslut om hemlig teleavlyssning eller
hemlig teleovervakning har meddelats i den ansokande staten oeh
att overforingen kan ske under betryggande former. Rattslig hjalp i
form av tekniskt bistand med hemlig teleavlyssning oeh hemlig te-
leovervakning i Sverige lamnas i enlighet med bestammelsema i
2 k~p. 1 § andra styeket samt 4 kap. 25 b oeh 25 e §§ Lirb. Vid den-
na form av rattslig hjalp kravs inte dubbel straffbarhet.
Tillsrand till gransaverskridande bemlig teleavlyssning oeb bemlig

teleovervakning, utan svenskt bistJnd, av nagon som befinner sig i
Sverige, lamnas av domstoL En utlandsk ansokan om sadan rattslig
hjalp handlagg,s av aklagare enligr bestammelserna i 4 kap. 26-
26 b §§ Lirb. Aklagaren ska genast prova om forutsattningar for
atgarden Finns oeh i sa fall ansoka om rattens tillstind. Av 2 kap.
2 § Lirb framgar art det kravs dubbel straffbarhet.
Den aklagare eller domare som handlagger ansokan om rattslig

hjalp provar oeksa om de f6rutsattningar som galler cnligt lagen,
t.ex. angaende ansokans innehall, krav pa dub bel straffbarhet eller
viss strafftroskel ar uppfyllda. Om s£ inte ir fallet ska ansokan avs-
las efter att den ansokande utlandska myndigheten fatt tillfalle att
komma in med komplettering (2 kap. 9 § oeh 15 § andra styeket
Lirb).
AvsIag polgrund av hansyn till Sveriges suveranitet, rikets saker-

het oeh svenska allmanna intressen oeh liknande pr6vas av reger-
ingen (2 kap. 14 § oeh 15 § forsta styeket Lirb). Om en aklagare
finner att en ansokan om rattslig hjalp bor avslas pa nagon soldan
grund, ska ansokan, efter att samdd skett med riksaklagaren, over-
Iamnas till Justitiedepartementet.
Om en begaran om rattslig hjalp bifalls, kan sarskilda villkor

stallas upp som ar pakallade med hansyn till enskilds ratt eller som
ar nodvandiga fran allman synpunkt, t.cx. att trafikuppgifterna inte
far foras vidare till annan stat eller att de ska forstoras efrer art de
har anvants i den utredning de har begarts in for. Villkor far dock
inte stallas upp om de strider mot en internationell overenskom-
melse som ar bindande for Sverige (5 kap. 2 § Lirb).
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Om trafikuppgifter som den andra staten efterfragar skulle fin-
nas hos en svensk myndighet, t.ex. hos polisen efter en verkstaBd
hemlig teleovervakning, gaBer aven sekretesslagens bestammelser.
Enligt 1 kap. 3 § tredje styeket den lagcn far sekretessbelagd upp-
gift inte rojas for utlandsk myndighet annat an om utlamnande sker
i enlighet med sarskild f6reskrift i lag eHer f6rordning eHer om
uppgiften i motsvarande fall skulle fa lamnas ut till svensk myndig-
het oeh det enligt den udamnande myndighetens provning stir
klart att det ar forenligt med svenska intressen att uppgiften lamnas
till den utlandska myndigheten.
Svenska aklagares oeh domstolars egna mojligheter att utom-

lands begara rattslig hjalp styrs i huvudsak av lagstiftningen i den
andra staten oeh av de internationella haganden som den staten har
gjort i forhallande till Sverige. F6rutom att det finns vissa allmanna
regler om vad en sadan ansokan ska innehalla oeh vart den ska
skiekas, finns vissa sarskilda bestammelser i lagen om internationell
rattslig hjalp i brottmal som tar sikte pa svenska aklagares hand-
laggning av arenden om hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleover-
vakning, tekniskt bista.nd med hemlig teleavlyssning oeh hemlig
teleovervakning, samt tillstand till gransoverskridande hemlig tele-
avlyssning oeh hemlig teleovervakning utomlands.
I enlighet med bestiimmelserna ilagen om internationell rattslig

hjalp i brottmal far aklagare ansoka hos en utlandsk myndighet om
rattslig hjiilp eller tekniskt bisdnd med hemlig teleavlyssning eller
hemlig teleovervakning av nagon som befinner sig i en annan stat
eller i Sverige. Av ansokan ska framga under vilken tid hgarden
onskas samt sadana uppgifter som behovs for att atgarden ska kun-
na genomforas. Den andra staten kan krava att ansokan ska provas
av domstol i Sverige. Det ankommer da pi aklagaren att begara att
ratten ska prova fragan om att tillata den hemliga teleavlyssningen
eHerhemliga teleovervakningen (4 kap. 26 § Lirb).
Om svensk domstol beslutat om hemlig teleavlyssning eller

hemlig teleovervakning oeh den person som atgarden avser befin-
ner sig i en annan EU-stat eller pa Island eller i Norge, oeh Sverige
har mojlighet att vidta argarden utan bisdnd av den andra staten,
ska aklagaren ansoka om tiHstand till hgarden fran den andra staten
(4 kap. 26 e § Lirb). Ett sadant tillstind bor om mojligt sokas innan
argarden har paborjats eller annars omedelbart sedan det fram-
kommit att den person som hgarden avser befinner sig i den andra
staten. Ansokan om tillstind till hgarden gors avaklagare. Av an-
s6kan ska det framga under vilken tid atgarden beraknas paga. An-
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Syftet med direktivet om lagring av trafikuppgifter ar att trafikupp-
gifter ska finnas lagrade och tillgangliga for att kunna lamnas ut
och anvandas for utredning, avslojande och atal av allvarlig brotts-
lighet. Enligt direktivet far varje stat avgora vad som ar allvarlig
brottslighet. Vi ska enligt vara direktiv overvaga om de bestammel-
ser om lagring av trafikuppgifter som vi foreslar ger anledning att
andra i de bestammelser i rattegangsbalken och lagen om elektro-
nisk kommunikation som reglerar forutsattningarna for att lamna
ut uppgifter till brottbekampande myndigheter. Enligt ett uttalande
fran radet ska medlemsstaterna ta "vederborlig hansyn" till de brott
som fortecknas i artikel 2 i rambeslutet om en europeisk arreste-
ringsorder och overlamnande mellan medlemsstaterna
(2002/584/RIF). Artikeln har foljande lydelse.

L.
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sokan ska ocksa innehalla uppgift om det svenska domstolsbeslutet
om tvangsmedlet.

2.4 Artikel 2 i rambeslutet 20021584/RIF om en
europeisk arresteringsorder och overlamnande
mellan medlemsstaterna

Artikel2
Tillimpningsomride for en europeisk arresteringsorder

1. En europeisk arresteringsorder far utfardas for garningar
som enligt den utfardande medlcmsstatens lagstiftning kan
leda till fangelse eller frihetsberovande atgard i tolv manader
eller mer. Detsamma galler om ett straff eller annan frihets-
berovande atgard i minst fyra manader har domts ut.

2. Foljande brott ska medfora overlamnande pa grundval av
en europeisk arresteringsorder enligt villkoren i detta rambe-
slut och utan kontroU av om det foreligger dubbe! straffbar-
het for garningen, forutsatt att brotten, som de definieras i
den utfardande medlemsstatens lagstiftning, kan leda till
fangelse eller annan frihetsberovande atgard i minst tre ar i
den utfardande medlemsstaten:

- Deltagande i en kriminell organisation.
- Terrorism.
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- Manniskohandel.
- Sexuellt utnyttjande av barn samt barnpornografi.
- Olaglig handel med narkotika och psykotropa amnen.
- Olaglig handel med vapen, ammunition och sprangamnen.
- Korruption.
- Bedrageri, inbegripet bedrageri som riktar sig mot Europe-
iska gemenskapernas ekonomiska intressen enligt konven-
tionen av den 26 juli 1995 om skydd av Europeiska gemen-
skapernas finansiella intressen.
- Penningtvatt.
- Penningforfalskning, inklusive forfalskning av euron.
- IT-brottslighet.
- Miljobrott, inbegripet olaglig handel med hotade djurarter
och hotade vaxtarter och vaxtsorter.
- Hjalp till olovlig inresa och olovlig vistelse.
- Mord, grov misshandel.
- Olaglig handel med manskliga organ och vavnader.
- Manniskorov, olaga frihetsberovande och tagande av giss-
Ian.
- Rasism och framlingsfientlighet.
- Organiserad stold och vapnat ran.
- Olaglig handel med kulturforemaI, inbegripet antikviteter
och konstverk.
- Svindleri.
- Beskyddarverksamhet och utpressning.
- Forfalskning och piratkopiering.
- Forfalskning av administrativa dokument och handel med
sadana forfalskningar.
- Forfalskning av betalningsmedel.
- Olaglig handel med hormonsubstanser och andra tillvaxt-
substanser.
- Olaglig handel med nukleara och radioaktiva amnen.
- Handel med stulna fordon.
- Valdtakt.
- Mordbrand.
- Brott som omfattas av den internationella brottmalsdom-
stolens behorighet.
- Kapning av flygplan eller fartyg.
- Sabotage.

3. Radet kan, efter att ha hort Europaparlamentet i enlighet
med artikel 39.1 i Fordraget om Europeiska unionen, nar
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som heist enhalligt besluta att lagga till andra typer av brott i
forteekningen i punkt 2 i den har artikeln. Mot bakgrund av
kommissionens rapport enligt artikeI 34.3 ska radet bedoma
om forteekningen bor utvidgas eller andras.

4. Nar det galler andra brott an de som omfattas av punkt 2
kan overlamnandet forenas med villkoret att de garningar for
vilka den europeiska arresteringsordern har utfardats ska ut-
gora ett brott enligt den verkstallande medlemsstatens lag-
stiftning, oberoende av brottsrekvisit eller brottets rattsliga
rubrieering.

I lagen (2003:1156) om overlamnande fran Sverige enligt en euro-
peisk arresteringsorder regleras forutsattningarna for utlamnande
enligt arresteringsorder. Listan pa brottslighet i artikel 2:2 i ram be-
slutet finns som bilaga till den lagen. I2 kap. 2 § finns bestammel-
ser om strafftrosklar oeh krav pa dubbel straffbarhet. Dar framgar i
andra stycket att om det i arresteringsordern har angetts att en gar-
ning ar sadan som finns i bilagan till lagen, den s.k. !istan, oeh det
for garningen enligt den utfardande medlemsstatens lagstiftning ar
foreskrivet en frihetsberovande pafoljd i tre ar eller mer, ska over-
lamnande beviljas aven om garningen inte motsvarar brott enligt
svensk lag.
Vara overvaganden i fragan om bestammelserna om tillgang till

trafikuppgifter for de brottsbekampande myndigheterna behover
forandras finns i avsnitt 11.

i
I
I

~

I
I
i
i
i
1
i
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2.5 Bestiimmelserna om anpassningsskyldighet

Telelagen2.5.1

Bestammelserna om anpassningsskyldighet reglerar leverantorernas
skyldighet att bedriva en verksamhet sa att beslut om hemlig tele-
avlyssning oeh hemlig teleovervakning kan verkstallas oeh sa att
verkstallandet inte rojs.
Anpassningsskyldighet for leverantorer infordes i teleIagen ge-

nom propositionen 1995/96:180 Leverantorernas skyldigheter vid
hemlig tcleavlyssning oeh hemlig teIeovervakning. Regeringen utta-
lade da bl.a. (prop. 1995/96: 180 s. 17 ff.) att hemlig teIeavlyssning
oeh hemlig teleovervakning ar oumbarliga verktyg i den brottsut-
redande verksamheten bl.a. i kampen mot narkotikan, den organi-
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serade brottsligheten oeh allvarligare ekonomisk brottslighet samt
vid brott mot rikets inre oeh yttre sakerhet, oeh att det ar ytterst
angelaget att mojligheterna till verkstallighet av tvingsmedlen pi
celeomradet uppratthalls. Regeringen anforde i detta sammanhang
att den faktiska anpassningen av systemen inte kan goras av de
brottsutredande myndigheterna sjalva. Regeringen menade att tele-
systemet vid varje givet tillfalle bor innehalla de egenskaper som
behovs for att ett beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig tele-
overvakning genast ska kunna verkstallas. Den narmare inneborden
av leverantorernas skyldighet beskrevs som i praktiken ett krav pi
att leverantorerna ska anvanda sig av tekniska hjalpmedel som har
vissa egenskaper oeh att de ska vidta de personella oeh organisato-
riska dis positioner som kravs for att hantera hjalpmedlen.
Av 7 oeh 17 §§ te1elagen foljde att den som hade beviljats till-

stind att inom ett allmant tillgangligt telenat tillhandahilla telefo-
nitjanst till fast natanslutningspunkt, mobil teletjanst eller natkapa-
eitet, skulle bedriva verksamheten pa sidant satt att hemlig teleav-
lyssning oeh hemlig te1eovervakning kunde verkstallas oeh sa att
verkstallandet inte rojdes. Innehallet i oeh uppgifter om de avlyss-
nade eller overvakade telemeddelandena skulle goras tillgangliga sa
att information en enkelt kunde tas om hand. Tillstand erfordrades
om verksamheten hade en omfattning som med avseende pa ut-
bredningsomrade, antalet anvandare eller annat jamforbart forhal-
lande var betydande.
Det som nu har sagts innebar att skyldigheten enligt 17 § telela-

gen att anpassa verksamheten enbart gallde i forhallande till vissa
leverantorer, namligen de som var skyldiga att ha tillsrand enligt
telelagen.
I 15 § andra oeh tredje styekena telelagen foreskrevs att ett till-

stind enligt 7 § den lagen (tidigare 5 §) skulle farenas med villkor
som gallde sattet att fullgora skyldigheten oeh att rcgeringen cHer
tillsynsmyndigheten meddelade narmare foreskrifter om det satt pi
vilket tillstandsvillkoren skulle fullgoras.

2.5.2 Lagen om elektronisk kommunikation

Lagen om elektronisk kommunikation ersatte telelagen fran oeh
med den 25 juli 2003. Den staller upp liknande krav pi anpassning
som telelagen tidigare gjorde. Bestammelsen finns i 6 kap. 19 §
LEK oeh har foljande lydelse.
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En verksamhet ska bedrivas sa att beslut om hemlig teleav-
lyssning oeh hemlig teleovervakning kan verkstallas oeh sa
att verkstallandet inte rojs, om verksamheten avser tillhanda-
haJlande av
1. ett allmant kommunikationsnat som inte enbart ar av-

sett for utsandning till allmanheten av program i ljudradio el-
ler annat som anges i 1 kap. 1 § tredje styeket yttrandefri-
hetsgrundlagen, eller
2. tjanster inom ett aIlmant kommunikationsnat vilka be-

sdrav
a) en allmant tillganglig te1efonitjanst till fast natanslut-

ningspunkt som medger overforing av lokala, nationelIa oeh
internationella sam tal, telefax oeh datakommunikation med
en viss angiven lagsta datahastighet, som medger funktionell
tillgang till Internet, elIer
b) en allmant tillganglig e1ektronisk kommunikations-

tjanst till mobil natanslutningspunkt.
Innehallet i oeh uppgifter om avlyssnade eIler overvakade

te1emeddelanden ska goras tiIlgangliga sa att informationen
enkelt kan tas om hand.
Med telemeddelande avses ljud, text, bild, data eUer in-

formation i ovrigt som formedlas med hjalp av radio eller ge-
nom ljus eller elektromagnetiska svangningar som utnyttjar
sarskilt anordnad ledare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestam-

mer meddelar foreskrifter om fdgor som avses i forsta oeh
andra styekena samt far i enskilda fall medge undantag fran
kravet i forsta styeket.

Telelagens bestammelser i nu aktuellt avseende byggde pa en till-
standsplikt. Lagen om elektronisk kommunikation utgar i stallet
fran en anmalningsplikt. For att, sam det anges i den eiterade be-
stammelsen, tillhandahalla ett allmant kommunikationsnat eller en
allmant tillganglig elektronisk kommunikationstjanst fordras i all-
manhet endast en anmalan (2 kap. 1 § LEK). Detta har Htt till foljd
att de tillstandsvillkor om anpassningsskyldighet som var kopplade
till de gamla tillstanden upphorde att galla i sam band med ikrafttra-
dandet av lagen om elektronisk kommunikation (se SOU 2005:38
s. 269): Den slutsatsen kan dras eftersom det saknas overgangsbe-
stammelser om fortsatt giltighet av de tillstandsvillkoren i lagen
(2003:390) am inforande av lagen am elektronisk kommunikation.
Detta torde innebara att anpassningsskyldigheten galler, sa att saga,

75

• •



8akgrund SOU 2007:76

fullt ut, dvs. att leverantorer som faller under hcstammelsen i 6 kap.
19 § LEK har en skyldighet att se till att aktuella verksamheter he-
drivs sa att heslut om hemlig teleavlyssning och hemlig teleover-
vakning kan verkstallas oeh sa att verkstallandet inte rojs, allt enligt
vad som foreskrivs i 6 kap. 19 § forsta stycket LEK.
Den enskilde leverantoren har dock, enligt 6 kap. 19 § fjarde

stycket LEK, en mojlighet att hegara undantag fran kravet pa hur
verksamheten ska hedrivas i det namnda avseendet. Undantagsbe-
stammelsen, som alltsa medger att beslut fattas om en anpassnings-
skyldighet efter omstandigheterna i det enskilda fallet, kom till mot
bakgrund av att den anpassningsskyldighet som anges i lagen om
elektronisk kommunikation inte ar begransad till verksamheter av
viss storlek. SkuHe skyldigheten bli allt for betungande for en
mindre leverantor, kan undantag medges efter en provning i det
enskilda fallet (prop. 2002/03:110 s. 270).
Enligt 6 kap. 19 § fjarde stycket LEK meddelar regeringen eHer

den myndighet som regeringen bestiimmer foreskrifter rorande
anpassningsskyldigheten. I 36 § forordningen om elektronisk
kommunikation har regeringen bestamt att PTS, efter samrad med
Aklagarmyndigheten oeh Rikspolisstyrelsen, dels flr utfarda verk-
staIlighetsforeskrifter, dels far medge undantag i enskilda fall fdin
kravet pi hur verksamheten ska bedrivas enligt 6 kap. 19 § forsta
stycket LEK. Verkstallighetsfareskrifterna i sig kan inte innehalla
generella undantag fran anpassningsskyldigheten.

2.6 BRU:s uppdrag och forslag

Genom tillaggsdirektiv (dir. 2003:145) fick BRU i uppdrag att gara
en oversyn av de regler som styr de brottsbekampande myndighe-
temas mojligheter att fa tillgang till innehallet i och uppgifter om
elektronisk kommunikation. Det skedde bl.a. mot hakgrund av att
Hera for de brottsbekampande myndigheterna viktiga fdgor hade
lamnats at sidan nar lagen om elektronisk kommunikation infordes.
BRU skulle bl.a. utreda om och i sa fall under vilka forutsattningar
som trafikuppgifter skulle bevaras hos leverantorerna.
BRU foreslog i betankandet Tillging till eIektronisk kommuni-

kation i brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38) forandringar i rat-
tegangshalken oeh lagen om elektronisk kommunikation.
En del av forslagen rCirde rattegangshalkcns terminologi dar

BRU fareslog bl.a. att begreppen teleavlyssning, teleovervakning,
telemeddelande, telenat och teleadress ska forandras for att battre
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anpassas till den tekniska utveeklingen oeh till Iagen om elektro-
nisk kommunikation. BRU foresiog vidare att det domstolsfarfa-
rande som tillampas vid hemlig teleavervakning ska tillampas aven
nar "annan uppgift som an gar ett sarskilt elektroniskt meddelande"
lamnas ut cnligt Iagen om elektronisk kommunikation. En helt
nadvandig faljd av ett sadant farslag skulle enligt BRU vara att
hemlig teleovervakning blir majIig att anvanda aven i fall dar det
saknas en skaligen misstankt person. Doek skulle brottsligheten da
vara sa allvarlig att den kan ligga till grund far hemlig teleavlyss-
ning. For att undvika att dubbla beslut om tvangsmedel behaver
fattas menade BRU ocksa att ett tillst:ind till hemlig teleavlyssning
ska ge ratt till de uppgifter som erhaIls genom beslut om hemlig
tele6vervakning. Nar det galler anpassningsskyldigheten fares log
BRU att den skulle regieras sa teknikneutralt som mojligt oeh dar-
far vara generell med majlighet far Rikspolisstyrelsen att i enskilda
fall medge undantag fran skyldigheten.
BRU:s forslag bereds for narvarande inom Justitiedepartemen-

tet.
Sedan regeringen besiutat om tillaggsdirektiven till BRU i no-

vember 2003 drabbades Europa av det starsta terroristattentatet
sedan andra varldskriget. Attentaten i Madrid den 11 mars 2004 tog
omkring 200 personers liv oeh skadade aver 1 500. Den handelsen
initierade det arbete inom EU som resulterade i att ridet for ratts-
liga oeh inrikes fragor (RIF) den 25 mars 2004 fiek i uppdrag av
Europeiska ridet att snarast anta gemensamma atgarder om lagring
av trafikuppgifter. Ett antal lander, daribland Sverige, utarbetade
farslag som presenterades under sommaren 2004 oeh som darefter
farhandlades. Europaparlamentet oeh ridet antog den 15 mars 2006
direktivet om Iagring av trafikuppgifter.
Redan innan direktivet om lagring av trafikuppgifter antogs

hade ett flertallander i Europa regier om lagring av trafikuppgifter
far brottsbekampande syften. BRU angav (SOU 2005:38 s. 327 f.)
att tiden for bevarandet var satt till minst ett ar i Belgien, maximalt
ett ar i Danmark och Frankrike, minst tre ar i Irland, minst fyra ar i
Italien, tre manader i Nederlandema, maximalt ett ar i Polen oeh
Spanien samt maximalt sex manader i Sehweiz. I Storbritannien
fanns ett frivilligt atagande hos leverantorema att spara trafikupp-
gifter i ett ar.
Det intcrnationella arbete som hade inletts under den tid BRU

arbetade med fragan om lagring av trafikuppgifter fiek BRU att dra
slutsatsen att det inte var meningsfullt att lamna nagot farslag i den
fragan. BRU hade dock kommit sa langt i sitt arbete att man redo-
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visacle vissa bedomningar, bl.a. om behovet av trafikuppgifter i
brottsbekampningen, om lagringstidens langd oeh om de problem
som uppstir i det brottsbekampande arbetet med franvaron av en
lagringsskyldighet. Vi aterkommer till BRU:s bedomningar i de
fragorna i avsnitt 6.5.2 oeh 7.3.1.
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med beaktande av kommissionens forslag,

,
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3 Direktivet om lagring av
trafi ku ppgifter

EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS DIREKTIV
2006/24/EG

av den 15mars 2006

om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i sam-
band med tillhandahaIlande av allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster eIler allmanna kommunikationsnat

oeh om andring av direktiv 2002/58/EG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS
MD HAR ANT AGIT DETf A DIREKTIV

med beaktande av fordraget om upprattandet av Europeiska ge-
menskapen, sarskilt artikel 95,

med beaktande av Europeiska ekonomiska oeh soeiala kommittens
yttrande1,

i enlighet med forfarandet i artikel251 i fordragetZ, oeh

av foljande skal:

IYttrande avgivet den 19 januari 2006 (annu ej oifentliggjort i EUT).
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1 Europaparlamentets yttrande av den 14 december 2005 (annu ej offentliggjort i EUT) och

ridets beslut av den 21 februari 2006.
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(1) Enligt Europaparlamentets oeh radets direktiv 95/46/EG av
den 24 oktober 1995 om skydd for enskilda personer med avseende
pa behandling av personuppgifter oeh om det fria Hodet av sadana
uppgifte~ skall medlemsstaterna skydda fysiska personers fri- oeh
rattigheter i samband med behandling av personuppgifter, sarskilt
deras ratt till privatliv, for att garantera det fria £lodet av person-
uppgifter inom gemenskapen.

(2) I Europaparlamentets oeh radets direktiv 2002/58/EG av den
12 juli 2002 om behandling av personuppgifter oeh integritets-
skydd inom sektorn for elektronisk kommunikation (direktiv om
integritet oeh elektronisk kommunikation)4 oversattes de prineiper
som faststalits i direktiv 95/46/EG till speeifika regler for elektro-
nisk kommunikation.

(4) I artikel15.1 i direktiv 2002/58/EG faststalls de villkor pa vilka
medlemsstaterna far begransa omfattningen av de rattigheter oeh
skyldigheter som anges i artiklarna 5 oeh 6 samt artikel 8.1, 8.2, 8.3
oeh 8.4 oeh artikel 9 i det direktivet. Varje sadan begransning maste
anses vara nodvandig, lamplig oeh proponionell i ett demokratiskt
samhalle for den allmanna ordningens skull, dvs. for att skydda na-
tionell sakerhet (dvs. statens sakerhet), forsvaret oeh allman saker-
het eHer for att forebygga, utreda, avsloja oeh atala brott eller for
obehorig anvandning av ett elektroniskt kommunikationssystem.

(3) I aniklarna 5, 6 oeh 9 i direktiv 2002/58/EG faststalls de be-
srammelser som galler for den behandling som nat- oeh tjansteleve-
rantorer gar av trafik- oeh lokaliseringsuppgifter som genereras vid
anvandning av elektroniska kommunikationstjanster. Sadana upp-
gifter maste raderas eHer goras anonyma nar de inte langre behovs
for overforing, med undantag av uppgifter som behovs for fakture-
ring eHer betalning av samtrafikuppgifter. Forutsatt att medgivande
ges kan vissa uppgifter oeksa behandlas for marknadsforing eller
for att tiHhandahaHa mervardestjanster.

(5) Flera medlemsstater har antagit lagstiftning om leverantorers
skyldighet att lagra trafikuppgifter for att kunna forebygga, utreda,

} EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet andrat genom forordning (EG) nr 1882/2003
(EUT L284, 31.10.2003, s. 1).
4 EGT L 201, 31.7.2002, s. 37.
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avsloja oeh atala brott. Dessa nationella bestammelser ar i stDr ut-
straekning olika.

(6) Skillnader i rattsliga oeh tekniska bestammelser i medlemssta-
terna avseende lagring av trafikuppgifter i syfte att forebygga, utre-
da, avsloja oeh hala brott utgor hinder for den inre marknaden for
e1ektronisk kommunikation, eftersom tjansteleverantorer stalls in-
for olika krav avseende typen av trafik- oeh lokaliseringsuppgifter
som skall lagras liksom villkoren for lagring oeh lagringstiderna.

(7) I slutsatserna frin ridet (rattsliga oeh inrikes fdgor) av den 19
december 2002 understryks det att eftersom omfattningen av elek-
tronisk kommunikation okat avsevart ar uppgifter om anvandning-
en av sadan kommunikation sarskilt viktiga oeh darfor ett varde-
fullt verktyg nar det galler att forebygga, utreda, avsloja oeh chala
brott, sarskilt organiserad brottslighet.

(8) IEuropeiska radets uttalande om kampen mot terrorism av den
25 mars 2004 ges ddet i uppdrag att undersoka atgarder om fast-
stallande av regler for lagring av trafikuppgifter frin kommunika-
tion hos tjansteoperatorer.

(9) Enligt artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd for de
manskliga rattigheterna oeh de grundlaggande friheterna har alIa
personer ratt till skydd for sitt privatliv oeh sin korrespondens. En
offentlig myndighets inblandning i utovandet av denna rattighet far
bara ske i enlighet med vad som ar stadgat i lag oeh om det ar nod-
vandigt i ett demokratiskt samhalle, bland annat med hansyn till
landets nation ella sakerhet eller den allmanna sakerheten, for att
forebygga oordning eller brott eller for att skydda andra personers
fri- oeh rattigheter. Eftersom Iagring av uppgifter har visat sig vara
ett sa nodvandigt oeh effektivt redskap for de brottsbekampande
myndigheternas utredningar i manga medlemsstater oeh framfor
alIt i allvarliga fall som organiserad brottslighet oeh terrorism ar det
darfor nodvandigt att se till att brottsbekampande myndigheter far
tillgang till lagrade uppgifter under en viss tid i enlighet med de
villkor som foreskrivs i detta direktiv. Amagandet av ett instru-
ment om lagring av uppgifter i enlighet med kraven i art ike I 8 i Eu-
ropeiska konvemionen om skydd for de manskliga rattigheterna
oeh de grundiaggande friheterna iir darfor en nodvandig atgard.

f-
i
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(10) Den 13 juli 2005 upprepade radet i sitt uttalande om f6rda-
mande av bombattentaten i London behovet av att sa snart som
mojligt anta gemensamma £tgarder om lagring av telekommunika-
tionsuppgifter.

(11) Med tanke pa hur viktiga trafik- oeh lokaliseringsuppgifter ar
far att kunna utreda, avsloja oeh hala brott, nagot som framkom-
mit bade genom forskning oeh genom medlemsstaternas praktiska
erfarenheter, ar det viktigt att pa europeisk niva sakerstalla att upp-
gifter som vid tillhandahallande av kommunikationstjanster genere-
ras eller behandlas av leverantarer av allmant tillgangliga elektro-
niska kommunikationstjanster eller av allmanna kommunikations-
nat lagras under en viss tid i enlighet med de villkor som fareskrivs
i detta direktiv.

(12) Artikel 15.1 i direktiv 2002/58/EG fortsatter att galla far sa-
dana uppgifter, inklusive uppgifter relaterade till misslyekade upp-
ringningsfarsak, far vilka det inte finns sarskilda krav pa lagring
enligt det har direktivet oeh som darlar faller utanfar dess tillamp-
ningsomrade, samt far lagring i andra, daribland rattslig-a, syften an
de som omfattas av det har direktivet.

(13) Detta direktiv avser endast uppgifter som genereras eller be-
handlas som en konsekvens av en kommunikation eller en kommu-
nikationstjanst oeh avser inte uppgifter som utgar innehallet i den
information som farmedlas vid kommunikationen. Lagring bar ske
pa ett sadant satt att man undviker att uppgifter lagras mer an en
gang. Uppgifter som genererats eller behandlats i samband med
tillhandahallande av de aktuella kommunikationstjansterna avser
uppgifter som ar tillgangliga. Niir det sarskilt galler lagring av upp-
gifter i sam band med In ternetbaserad e-post oeh Internettelefoni
far tillampningsomradet begransas till leverantarernas eller nat-
verksleverantarernas egna tjanster.

(14) Den teknik som anvands far elektronisk kommunikation ut-
vecklas snabbt, oeh de behariga myndigheternas legitima krav kan
darfar komma att andras. For att fa rad oeh uppmuntra utbyte av
erfarenheter om basta metoder i dessa fragor avser kommissionen
att inratta en grupp besraende av medlemsstaternas brottsbekam-
pande myndigheter, sammanslutningar inom den elektroniska
kommunikationsindustrin, faretradare far Europaparlamentet samt
dataskyddsmyndigheter, daribland Europeiska datatillsynsmannen.
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(19) Den ratt till ersattning som i enlighet med artikel 23 i direktiv
95/46/EG tillkommer varje person som lidit skada till foljd av otil-
Hhenbehandling eller nagon annan handling som ar oforenlig med
de nationella bestammelser som antagits till foljd av det direktivet
gallerocksa enligt det har direktivet vid otillacen behandling av per-
sonuppgifter.

SOU 2007:76 Direktivet om lagring av trafikuppgifter

(15) Direktiv 95/46/EG och direktiv 2002/58/EG ar fullt tillampli-
ga pi uppgifter som lagras i enlighet med detta direktiv. I artikel
30.1 c i direktiv 95/46/EG foreskrivs att arbetsgruppen for skydd
av enskilda med avseende pi behandlingen av personuppgifter, vil-
ken inrattats genom artike129 i det direktivet, skall konsulteras.

(16) De skyldigheter som i enlighet med artikel 6 i direktiv
95/46/EG aligger tjansteleverantorerna nar det galler itgarder for
att garantera uppgifternas kvalitet och de skyldigheter i enlighet
med artiklarna 16 och 17 i det direktivet som aligger dem nar det
galIeracgarder for att garantera sekretess och sakerhet vid behand-
lingen av uppgifter ar fullt tillampbara for uppgifter som lagras i
enlighet med detta direktiv.

(17) Det ar nodvandigt att medlemsstaterna antar lagstiftande at-
garder som sakerstalIer att uppgifter som lagras i enlighet med det-
ta direktiv bara ar tillgangliga for behoriga nation ella myndigheter i
enlighet med nationeli lagstiftning, samtidigt som berorda perso-
ners grundlaggande rattigheter respekteras fullt ut.

(18) Medlemsstaterna ar, i detta sammanhang, skyldiga att enligt
artikel 24 i direktiv 95/46/EG faststalla sanktioner for overtradelse
av de bestammelser som antagits i enlighet med det direktivet. I
artikel 15.2 i direktiv 2002l58/EG stalls samma krav nar det galier
de nationella bestammelser som antagits i enlighet med direktiv
2002/58/EG. Enligt cadets rambeslut 2005/222/RIF av den 24 feb-
ruari 2005 om angrepp mot informationssysteml skall uppsatligt
olagligt intdng i informationssystem, inklusive de uppgifter som
lagrasdari, straffbelaggas.

(20) E~ropariidets konvention om IT-brottslighet fdn 2001 och
Europaradets konvention om skydd for enskilda vid automatisk

I EUT L 69,16.3.2005, s. 67.
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databehandling av personuppgifter fran 1981 omfattar oeksa upp-
gifter som lagras i enlighet med detta direktiv.

(21) Eftersom malen med detta direktiv, namligen att harmonisera
leverantorernas skyldighet att lagra vissa uppgifter aeh sakerstalla
att de ar tillgangliga for utredning, avslojande oeh ataI av allvarliga
bratt sasom de definieras av varje medlemsstat i den nationella lag-
stiftningen inte i tillracklig utstraekning kan uppnas av medlems-
staterna oeh de dirfor pa grund av detta direktivs amfattning oeh
verkningar battre kan uppnas pa gemenskapsniva, far gemenskapen
vidta hgarder i enlighet med subsidiaritetsprineipen i artikel 5 i for-
draget. I enlighet med praportionalitetsprineipen i samma artikel
gar detta direktiv inte utover vad som ar nodvandigt for att uppna
dessa mal.

(22) Detta direktiv respekterar de grundlaggande rattigheterna oeh
iakttar de principer som erkanns i Eurapeiska unionens stadga om
grundlaggande rattigheter. Detta direktiv tillsammans med direktiv
2002/58/EG syftar sarskilt att sakerstalla full respekt for medbor-
garnas grundlaggande rattigheter med avseende pa privatlivet och
kommunikationer samt skyddet av deras personuppgifter (artiklar-
na 7 ach 8 i stadgan).

(23) Eftersom skyldigheterna for leverantorerna av elektraniska
kommunikationstjanster bor vara proportionerliga kraver direkti-
vet att leverantorerna lagrar endast sadana uppgifter som genereras
eller behandlas i sam band med att de tillhandahallcr sina kommuni-
kationstjanster. I de fall sadana uppgifter inte genereras eller be-
handlas av leverantorerna finns det inte nagat krav pa att de skall
lagra dem. Detta direktiv syftar inte till att harmanisera tekniken
for lagring av uppgifter, nagot som ar en fraga som maste losas pa
nationell niva.

(24) I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet om
battre lagstiftning1 uppmuntras medlemsstaterna att for egen del
oeh i gemenskapens intresse uppratta egna tabeller sam sa langt det
ar mojligt visar overensstammelsen mellan detta direktiv oeh infor-
livandeatgarderna samt att affentliggora dessa tabeller.

I EUT C 321, 31.12.2003, s. I.
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(25) Detta direktiv paverkar inte medlemsstaternas befogenhet att
anta lagstiftningsatgarder om ratten till tillgang till oeh anvandning
av uppgifter for de nationella myndigheter de utsett. Fragor om
tillgang till de uppgifter som nationella myndigheter lagrar i enlig-
het med detta direktiv for de verksamheter som avses i artikel 3.2
forsta ledet i direktiv 95/46/EG faller utanfor tillampningsomradet
for gemenskapens lagstiftning. De kan emellertid omfattas av na-
tionelliagstiftning eller nationella atgarder i enlighet med avdelning
VI i fordraget om Europeiska unionen. Sadana lagar eller atgarder
maste till fullo respektera de grundlaggande rattigheter som foljer
av medlemsstaternas gemensamma forfattningsmassiga traditioner
oeh som ar garanterade i Europeiska konventionen om skydd for
de manskliga rattighcterna oeh de grundlaggande friheterna. Enligt
den tolkning Europeiska domstolen for de manskliga rattigheterna
gjort av artikel 8 i Europeiska konventionen om skydd for de
manSkliga rattigheterna oeh de grundlaggande friheterna maste of-
fentliga myndigheters intd.ng i ratten till privatliv sta i forhallande
till vad som ar nodvandigt oeh proportionerligt oeh darfor tjana
narmare angivna, tydliga oeh legitima syften samt utovas pa ett satt
som ar rimligt oeh relevant oeh som inte ar overdrivet i forhallande
till syftet med intdnget.

Artikell
Syfte oeh tillampningsomclde

HARIGENOM FORESKRIVS FOLJANDE.

1. Syftet mcd detta direktiv ar att harmonisera medlemsstaternas
bestammelser om de skyldigheter som leverantorer av allmant till-
gangliga elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna kom-
munikationsnat har att lagra vissa uppgifter som de genererat eller
behandlat for att sakerstalla att uppgifterna ar tillgangliga for ut-
redning, avslojande oeh atal av allvarliga brott sasom de definieras
av varje medlemsstat i den nationella lagstiftningen.

2. Detta direktiv skall galla trafik- oeh lokaliseringsuppgifter om
saval fysiska som juridiska personer oeh enheter, samt de uppgifter
som ar nodvandiga for att kunna identifiera abonnenten eller den
registrerade anvandaren. Det skall inte vara tillampligt pa innehallet
i elektronisk kommunikation, inklusive sadan information som an-
vandaren sokt med hjalp av ett elektroniskt kommunikationsnat.
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Artikel2
Definitioner

1. I detta direktiv skall definitionerna i direktiv 95/46/EG, Europa-
parlamentets oeh radets direktiv 2002121/EG av den 7 mars 2002
om ett gemensamt regelverk for elektroniska kommunikationsnat
och kommunikationstjanster (ramdirektiv)2 samt direktiv
2002/58/EG galla.

2. I detta direktiv avses med

a) uppgifter. trafik- oeh lokaliseringsuppgifter samt de uppgifter
som behovs for att identifiera en abonnent eHer anvandare,

b) anvandare: en fysisk eHer juridisk person eller enhet som anvan-
der en aHmant tiHganglig elektronisk kommunikationstjanst for
privat eHer affarsmassigt bruk, utan att nodvandigtvis ha abonnerat
pi denna tjanst,

c) telefonitjanst: uppringning (inbcgripet rosttelcfoni, rostmedde-
landen, konferenssamta! oeh datatelefoni), extratjanster inbegripet
omstyming och overflyttning av samta!) oeh meddelandeformed-
ling och multimedietjanster (inbegripet SMS, EMS och multime-
dietjanster) ,

d) anvandar-ID: ett unikt 1D som tiHdelas personer nar de abonne-
rar pi eHer registrerar sig pa en Internetatkomsttjanst eHer en 1n-
ternetkommunikationstjanst,

e) lokaliseringsbeteckning (cell-ID): identiteten hos den eeH fran
vilken ett mobiltelefonsamtal paborjades eHer avslutades,

f) misslyckade uppringningsforsok: en kommunikation da ett tele-
fonsamtal kopplats men inget svar erhallits eller nar det skett ett
ingrepp av driften i kommunikationsnatet.

'EGT L 108,24.4.2002, s. 33.
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Artikel3
Skyldighet att lagra uppgifter

1. Genom avvikelse fran artiklarna 5, 6 oeh 9 i direktiv 2002/58/EG
skall medlemsstaterna anta ltgarder for att sakerstalla lagring enligt
bestammelsema i det har direktivet av de uppgifter som speeifieeras
i artikel 5 i detta, i den lltstraekning som de genereras eller behand-
las av leverantorer av allmant tillgangliga elektroniska kommunika-
tionstjanster eller allmanna kommunikationsnat inom statens terri-
torium i sam band med att leverantorema levererar de kommunika-
tionstjanster som berars.

2. Den lagringsskyldighet som anges i punkt 1 skall inbegripa lag-
ring av sadana uppgifter som anges i artikel 5 rorande misslyekade
uppringningsfarsok dar uppgifter genereras eller behandlas, oeh
lagras (uppgifter rorande telefoni) eller loggas (uppgifter rorande
Internet) av leverantorer av allmant tillgangliga elektroniska kom-
munikationstjanster elIer alImanna kommunikationsnat inom den
berorda medlemsstatens jurisdiktion i samband med att de levererar
de berorda kommunikationstjanstema. Detta direktiv skall inte in-
nebara krav pa lagring av uppgifter rarande sam tal ·som inte kopp-
lats fram.

Artike14
Tillgang till uppgifter

Medlemsstaterna skall anta atgarder far att sakerstalla att uppgifter
som lagras i enlighet med detta direktiv endast gors tillgangliga far
behariga nation ella myndigheter, i narmare angivna fall oeh i enlig-
het med nationell lagstiftning. De forfaranden som skall faljas oeh
de villkor som skall uppfyllas far att erhalla tillgang till lagrade
uppgifter i enlighet med nadvandighets- oeh proportionalitetskra-
yen skall faststallas av varje enskild medlemsstat i den nationella
lagstiftningen oeh falja tillampliga bestammelser i EU-
lagstiftningen oeh folkratten, sarskilt Europeiska konventionen om
skydd for de manskliga rattigheterna oeh de grundlaggande frihe-
terna, i,enlighet med den tolkning som gars av Europeiska domsto-
len far manskliga rattigheter.
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Artikel5
Kategorier av uppgifter som skalliagras

1. Medlemsstaterna skall sakerstalla att foljande kategorier av upp-
gifter lagras i enlighet med direktivet:

a) U ppgifter som ar nodvandiga for att spara oeh identifiera en
kommunikationskalla:

1. Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni:

i) Det uppringande telefonnumret.

ii) Abonnentens eller den registrerade anvandarens namn oeh
adress.

i) Tilldelade anvandar-ID.

2. Internetatkomst, Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni:

ii) Anvandar-ID oeh telefonnummer vilka tilldelats kommu-
nikationen i det allmanna telenatet.

iii) Namn pa oeh adress till den abonnent eller registrerade
anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvandar-
identiteten eller telefonnumret tillde1ades vid tidpunkten for
kommunikationen.

b) Uppgifter som ar nodvandiga for att identifiera slutmalet for en
kommunikation:

1. Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni:

i) Det eller de nummer som slagits (det eller de uppringda te-
lefonnumren), oeh, i fall som beror tillaggstjanster sasom
omstyming oeh overflyttning av sam tal, det eller de nummer
till vilket eller vilka som samtalet styrs.

ii) Abonnentens (abonnenternas) eller den eller de registre-
rade anvandamas namn oeh adress.
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2. Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni:

i) Anvandar-ID eller telefonnummer som tilldelats den eller
de avsedda mottagarna av ett Internettelefonsamtal.

L

ii) Namn pa oeh adress till abonnenten (abonnenterna) eller
den eller de registrerade anvandama oeh det anvandar-ID
som tilldelats den avsedda mottagaren av kommunikationen.

c) Uppgifter som ar nodvandiga for att identifiera datum, tidpunkt
oeh varaktighet for en kommunikation:

1. Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni: datum oeh tid da
kommunikationen paborjades oeh avslutades.

2. Internedtkomst, Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni: ,
i

f-
i) Datum oeh tid for pa- respektive avloggning i Internetat-
komsttjansten inom en given tidszon tillsammans med IP-
adressen, oavsett om den ar dynamisk eller statisk, som en
kommunikation tilldelats av Internetatkomstleverantoren till
en kommunikation oeh abonnents eller registrerad anvanda-
res anvandar-ID.

ii) Datum oeh tid for pa- respektive avloggning i den Inter-
netbaserade e-posttjansten eller Internettelefonitjansten
inom en given tidszon.

d) Uppgifter som ar nodvandiga for att identifiera typen av kom-
munikation.

1. Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni: Den telefonitjanst som
anvands.

2. Internetbaserad e-post oeh Intemettelefoni: Den Internet-
tjanst som anvands.

e) Uppgifter som ar nodvandiga for att identifiera anvandarnas
kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de tros ha
anvant.
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1. Telefoni i fasta nat: det uppringande och det uppringda tele-
fonnumret.

2. Mobil telefoni:

i) Det uppringande och det uppringda telefonnumret.

ii) Den uppringande partens IMSI (International Mobile
Subscriber Identity).

iii) Den uppringande partens IMEI (International Mobile
Equipment Identity).

iv) Den uppringda partens IMSI.

v) Den uppringda partens IMEI.

vi) Vid forbetalda anonyma tjanster, datum och tid for den
forsta aktiveringen av tjansten och den lokaliseringsbeteck-
ning (cell-ID) fran vilken tjansten aktiverades.

;
[_

i) Det uppringande telefonnumret for uppringda forbindel-
ser.

3. Internethkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni:

ii) DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare.

f) Uppgifter som ar nodvandiga for att identifiera lokaliseringen av
mobil kommunikationsutrustning.

1. Lokaliseringsbeteckning (cell-ID) for kommunikationens
borjan.

2. Uppgifter som identifierar cellernas geografiska placering ge-
nom referens till deras lokaliseringsbeteckning (cell-ID) under
den period som kommunikationsuppgifterna lagras.

2. Inga uppgifter som avslojar kommunikationens innehall far lag-
ras i enlighet med detta direktiv.
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Artikel6
Lagringstider

Medlemsstaterna skaU sakerstalla att de kategorier av uppgifter som
anges i artikel 5 lagras under en period av minst sex manader oeh
hogst tva ar fdn det datum kommunikationen agde rum.

Artikel7
Uppgiftsskydd oeh datasakerhet

Utan att det paverkar tiIlampningen av de bestammelser som anta-
gits i enlighet med direktiv 95/46/EG oeh dircktiv 2002/58/EG
skall varje medlemsstat sakerstaIla att leverantorer av allmant till-
gangliga elektroniska kommunikationstjanster eller aIlmanna
kommunikationsnat som ett minimum respekterar foljande prinei-
per for datasakerhet nar det galler uppgifter som lagras i enlighet
med det har direktivet:

a) De Iagrade uppgifterna skall vara av samma kvalitet oeh vara fo-
remU for samma sakerhet oeh skydd som uppgifterna i natverket.

b) Uppgifterna skall omfattas av lampliga tekniska oeh organisato-
riska ltgarder for att skyddas mot oavsiktlig eIler olaglig forstoring,
oavsiktlig forIust cIler oavsiktlig andring, eIler otiIlaten eUer oiaglig
lagring av, behandling av, till gang till eller avslojande av uppgifter-
na.

e) Uppgifterna skall omfattas av Iampliga tekniska oeh organisato-
riska atgarder, for att sakerstalla att tiIlgang till dem endast ges sar-
skilt bemyndigad personal.

d) Uppgifterna skall forstoras vid simet av Iagringstiden, mom de
uppgifter for vilka tillgang har medgivits oeh som har bevarats.

Artikel8
Krav for lagring av uppgifter
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och annan nodvandig information som ar relaterad till uppgifterna
utan drojsmal kan overforas till de behoriga myndigheterna nar de
begar det.

Artikel9
Tillsynsmyndighet

1. Varje medlemsstat skaUutse en eller Hera offentliga myndigheter
som skall ansvara for att inom landets territorium overvaka till-
lampningen av de bestammelser om lagrade uppgifters sakerhet
som antagits av medlemsstaterna i enlighet med artikel 7. Dessa
myndigheter far vara desamma som de som avses i artikel 28 i di-
rektiv 95/46/EG.

2. De myndigheter som avses i punkt 1 skall vara helt oberoende
nar de utovar de overvakningsuppgifter som avses i den punkten.

Artikell0
Statistik

1. Medlemsstaterna skall sakerstalla att kommissionen varje :'ir far
statistik om lagring av de uppgifter som genereras elIer behandlas i
samband med allmant tillgangliga clektroniska kommunikations-
tjanster eller ett allmant kommunikationsnat. Denna statistik skalI
innefatta foljande:

- De fall dar information skickats till behoriga myndigheter i en-
lighet med nationelliagstiftning.

- Den tid som gatt fran det datum da uppgifterna lagrades och det
datum d:'iden behoriga myndigheten begarde overforande av upp-
gifterna.

- De fall dar en begaran om uppgifter inte kunde tillgodoses.

2. Sidan statistik skall inte omfatta personuppgifter.
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Artikell1
Andring av direktiv 2002l58/EG

Iartikel15 i direktiv 2002/58/EG skall foljande punkt inforas:

"la. Punkt 1 skall inte tillampas pa uppgifter som speeifikt skall
lagras enligt Europaparlamentets oeh ddets direktiv
2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som
genererats eller behandlats i samband med tilIhandahaIlande av
allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller
allmanna kommunikationsnat' for de andamaI som avses i arti-
kel 1.1 i det direktivet.

Artikel12
Framtida atgarder

1. En medlemsstat som star infor sarskilda omstandigheter som
foranlcder en tidsbegransad forlangning av den hogsta tillatna lag-
rings tid som avses i artikel 6 far vidta nodvandiga ihgarder. Med-
lemsstaten skall da omedelbart underratta kommissionen oeh in-
formera ovriga medlemsstater om de atgarder som vidtagits i enlig-
het med denna artikel oeh ange skaten till att de vidtagits.

2. Kommissionen skall inom sex manader efter den underrattelse
som avses i punkt 1 godkanna eller forkasta de berorda nationella
hgarderna, efter att ha kontrollerat huruvida de utgor godtyeklig
diskriminering clIer dolda handelsrestriktioner mellan medlemssta-
ter eller inte oeh huruvida de utgor ett hinder for en fungerande
inre marknad elIer inte. Om kommissionen inte fattar nagot beslut
inom denna tidsperiod skalI de nationelIa hgarderna anses vara
godkanda.

3. Om en medlemsstats nationella atgarder som utgor undantag
fran bestammelserna i detta direktiv godkanns i enlighet med punkt
2 far kommissionen overvaga att foresIa en andring av detta direk-
tJv.
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Artikel13
Provning, ansvar och sanktioner

1. Varje medlemsstat skall vidta nodvandiga atgarder for att saker-
stalla att de nationella atgarder som genomfor kapitel III om riitts-
lig provning, ansvar oeh sanktioner idirektiv 95/46/EG genomfors
med full respekt for behandlingen av uppgifter i detta direktiv.

2. Varje medlemsstat skaUsarskilt vidta nodvandiga ,hgarder for att
sakerstalla att sadan avsiktlig tillging till eller overforing av uppgif-
ter som lagras i enlighet med detta direktiv som ar forbjuden enligt
nationelliagstiftning som antagits till foljd av detta direktiv belaggs
med sanktioner, inbegripet administrativa eller straffrattsliga sank-
tioner, som ar effektiva, proportionerliga oeh avskrackande.

Artikel14
Utvardering

1. Senast den 15 september 2010 skaU kommissionen till Europa-
parlamentet oeh radet oversanda en utvardering av tiUampningen av
detta direktiv oeh dess inverkan pi de ekonomiska aktorerna oeh
konsumenterna, med beaktande av den fortsatta utveeklingen av
tekniken for elektronisk kommunikation oeh den statistik som
oversants till kommissionen i enlighet med artikel 10, i syfte att
avgora om det ar nodvandigt att andra direktivets bestammelser,
sarskilt vad avser listan over uppgifter i artikel 5 oeh de lagringsti-
der som foreskrivs i artikel 6. Utvarderingsresultaten skall offent-
Iiggoras.

2. For detta andamal skatl kommissionen utreda alIa synpunkter
som inkommer fran medlemsstaterna eller den arbetsgrupp som
inrattats genom artikel29 i direktiv 95/46/EG.

Artikel15
Inforlivande

1. Medlemsstaterna skall satta i kraft de bestammelser i lagar oeh
andra forfattningar som ar nodvandiga for att folja detta direktiv
senast den 15 september 2007. De skall genast underratta kommis-
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sionen om detta. Nar en medlemsstat antar dessa bestammelser
skall de innehalla en hanvisning till detta direktiv eller arfoljas av en
sadan hanvisning nar de offcntliggors. Narmare foreskrifter om hur
hanvisningen skall goras skaU varje medlemsstat sjalv utfarda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen overlamna texten till de
eentrala bestammelser i nation elI lagstiftning som de antar inom
det omrade som omfattas av detta direktiv.

3. Varje medlemsstat far till oeh med den 15 mars 2009 skjuta upp
tillampningen av detta direktiv i friga om lagringen av kommunika-
tionsuppgifter rorande Internetitkomst, Internettelefoni oeh In-
teI11etbaserad e-post. AlIa medlemsstater som onskar utnyttja den-
na bestammelse skall underratta radet oeh kommissionen om detta
i form av en forklaring nar detta direktiv antas. Forklaringen skall
offentliggoras i Europeiska unionens offieieUa tidning.

Artikel16
Ikrafttradande

Detta direktiv trader i kraft den tjugonde dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens offieiella tidning.

Artikel17
Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfardat i Strasbourg den 15 mars 2006.

Pa Europaparlamentets vagnar
J. BORRELL FONTELLES
Ordforande

Pa rJdets vagnar
H. WINKLER
Ordforande
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Forklaring fran NederHinderna
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Nar det galler Europaparlamentets och radets direktiv om lagring
av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahallande av
allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster och om
andring av direktiv 2002/s8/EG utnyttjar Nederlanderna mojlighe-
ten att skjuta upp tillampningen av direktivet i fraga om lagringen
av kommunikationsuppgifter rorande Internedtkomst, Internette-
lefoni och Internetbaserad e-post under hogst 18manader fdn och
med dagen for direktivets ikrafttradande.

Forklaring fran Osterrike
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Osterrike forklarar sin avsikt att skjuta upp tillampningen av detta
clirektiv i fraga om lagringen av kommunikationsuppgifter rorande
Internetatkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post under
18manader fran och med den tidpunkt som anges i anikel 15.1.

Forklaring fran Estland
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

I enlighet med artikells.3 i Europaparlamentets och ridets direktiv
om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband
med tillhandahallande av allmant tillgangliga kommunikationstjans-
ter eller allmanna kommunikationsnat och om andring av direktiv
2002/58/EG meddelar Estland sin avsikt att utnyttja clenna be-
stammelse och med 36 manader frin och med dagen for antagandet
av foreliggande direktiv skjuta upp tiHampningen av direktivet i
fraga om lagringen av kommunikationsuppgifter rorande Internet-
:1tkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post.

Forklaring fran Forenade kungariket
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Forenade kungariket forklarar i enlighet med artikel 15.3 idirekti-
vet om lagring av uppgifter som genererats eHer behandlats i sam-
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band med tillhandahallande av allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat oeh
om andring av direktiv 2002/58/EG att Forenade kungariket kom-
mer att skjuta upp tillampningen av direktivet i friga om lagringen
av kommunikationsuppgifter rorande Internetatkomst, Internette-
lefoni oeh Internetbaserad e-post.

Forklaring fran Republiken Cypem
ienlighet med artikell5.3 idirektiv 2006/24/EG

Cypern forklarar att landet kommer att skjuta upp tillampningen
av direktivet i Fraga om lagringen av kommunikationsuppgifter ro-
rande Internedtkomst, Internettelefoni oeh Internetbaserad e-post
till den dag som anges i artikelI5.3.

Forklaring fran Grekland
i enlighet med artikel 15.3i direktiv 2006/24/EG

Forklaring fran Storhertigdomet Luxemburg
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Grekland forklarar att det med tillampning av artikel 15.3 kommer
att skjuta upp tillampningen av detta direktiv i Fraga om lagringen
av kommunikationsuppgifter rorande Internetatkomst, Internette-
lefoni oeh Internetbaserad e-post till 18 manader efter det att den i
artikcl 15.1 angivna tidsfristen har lopt ut.

I enlighet med bestammelserna i artikel 15.3 i Europaparlamentets
oeh radets direktiv om lagring av uppgifter som genererats eller
behandlats i sam band med tillhandahallande av allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna kommunika-
tionsnat oeh om andring av direktiv 2002/58/EG forklarar Storher-
tigdomet Luxemburgs regering att den avser aberopa artikel 15.3 i
ovan namnda direktiv for att fa mojlighet att skjuta upp tilliimp-
ningen av detta direktiv i Fraga om lagringen av kommunikations-
uppgifter rorande Internetatkomst, Internettelefoni oeh Internet-
baserad e-post.
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Forklaring fran Slovenien
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Slovenien ansluter sig till den grupp medlemsstater som har gjort
en forklaring i enlighet med artikel 15.3 i Europaparlamentets oeh
radets direktiv om lagring av uppgifter som genererats eUer be-
handlats i samband med tillhandahallande av alImant tiUgangliga
elektroniska kommunikationstjanster elIer allmiinna kommunika-
tionsnat om att skjuta upp tillampningen av detta direktiv under 18
manader i fraga om lagringen av kommunikationsuppgifter rorande
1nternet:1tkomst, 1nternettelefoni oeh 1nternetbaserad e-post.

Forklaring fran Sverige
ienlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Sverige vill i enlighet med artikel 15.3 ha mojlighet att skjuta upp
tillampningen av detta direktiv i fraga om lagringen av kommunika-
tionsuppgifter rorande 1nternetatkomst, Internettelefoni oeh 1n-
temetbaserad e-post.

Forklaring fran Republiken Litauen
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

I enlighet med artikel 15.3 i utkastet till Europaparlamentcts oeh
radets direktiv om lagring av uppgifter som genererats elIer be-
handlats i samband med tillhandahallande av allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster elIer allmanna kommunika-
tionsnat oeh om andring av direktiv 2002/58/EG (nedan kalIat "di-
rektivet") forklarar Republiken Litauen att landet nar direktivet
antagits kommer att skjuta upp dess tillampning ifraga om lagring-
en av kommunikationsuppgifter rorande Internetatkomst, Inter-
nettelefoni oeh Intemetbaserad e-post under den period som fore-
skrivs i artikel 15.3.
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Forklaring fdn Republiken Lettland
i enlighet med artikel 15.3 idirektiv 2006/24/EG

Letdand forklarar i enlighet med artikel 15.3 idirektiv 2006/24/EG
av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller
behandlats i sam band med tillhandahallande av allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster eHer allmanna kommunika-
tionsnat och om andring av direktiv 2002/58/EG att det skjuter
upp tillampningen av direktivet i fraga om lagringen av kommuni-
kationsuppgifter rorande Internedtkomst, Internettelefoni och
Internetbaserad e-post till och med den 15 mars 2009.

Forklaring fdn Tjeckien
ienlighet med artikel 15.3 idirektiv 2006/24/EG

r cnlighet med artikel 15.3 forklarar Tjeckien att man uppskjuter
tillampningen av detta direktiv i fraga om lagringen av kommunika-
tionsuppgiftcr rorande Internetitkomst, Internettelefoni och 1n- .
temetbaserad e-post till 36 manader efter direktivets antagande.

Forklaring fran Belgien
i enlighet med artikell5.3 i direktiv 2006124/EG

Belgicn forklarar att landet, i enlighet med den mojlighet som fore-
skrivs i artikel 15.3 och under en period av 36 manader efter anta-
gandet av detta direktiv, skjuter upp tillampningen av direktivet i
Fraga om lagringen av kommunikationsuppgifter rorande Internet-
hkomst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post.

Forklaring fran Republiken Polen
i enlighet med artikel 15.3 i direktiv 2006/24/EG

Polen forklarar i enlighet med den mojlighet som anges i artikel
15.3 i Europaparlamentets och radets direktiv om lagring av uppgif-
ter sam behandlats i samband med tillhandahallande av allmant till-
gangliga elektroniska kommunikationstjanster och om andring av
direktiv 2002/58/EG att landet kommer att uppskjuta tillampning-
en av lagring av kommunikationsuppgifter rorande Intemetat-
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komst, Internettelefoni oeh Internetbaserad e-post med 18 mana-
der fran den tidpunkt som anges i anikel 15.1.

Forklaring fran Finland
ienlighet med artikel 15.3 idirektiv 2006/24/EG

Finland forklarar i enlighet med artikel 15.3 i direktivet om lagring
av uppgifter som behandlats i samband med tillhandahallande av
al1mant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster oeh om
andring av direktiv 2002/58/EG att Finland kommer att skjuta upp
tillampningen av direktivet i Fraga om lagringen av kommunika-
tionsuppgifter rorande Internetatkomst, Internettelefoni oeh In-
ternetbaserad e-post.

Forklaring fdn Tyskland
ienlighet med artike115.3 i direktiv 2006/24/EG

Tyskland forbehaller sig ratten att skjuta upp tillampningen av det-
ta direktiv i fraga am lagringen av kommunikationsuppgifter ro-
rande Internedtkomst, Internettelefoni oeh Internetbaserad e-post
under 18 manader fran oeh med den tidpunkt som anges i artikel
15.1forsta meningen.
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4 Genomforandet i andra lander

4.1 Vart uppdrag

Enligt vara direktiv ska vi folja hur direktivet om lagring av trafik-
uppgifter genomfors i andra lander. Vi har inhamtat upplysningar
om den rattsliga regleringen oeh planerade forandringar i nationell
ratt i Danmark, Finland, Norge, de baltiska staterna oeh i nigra
andra EU-Iander. Vi har oeksa deltagit vid de maten som kommis-
sionen har anordnat.
I detta avsnitt redogor vi konfattat for de nationella forslagen

till genomforande i de namnda landerna. Redovisningen tar i fore-
kommande fall upp fragorna nar landerna kommer att ha genom-
fort direktivet, om direktivct genomfors i sin helhet vid ett oeh
samma tillfalle, om fier uppgifter an de som framgar av artikel 5 i
direktivet kommer att lagras, hur lang lagringstiden kommer att
vara, vilka leverantorer som ska vara lagringsskyldiga, om det Finns
mojlighet att medge undantag fran lagringsskyldigheten, var upp-
gifterna ska lagras, vern som ska sri for kostnaderna oeh vilka be-
domningar som gors i konkurrensfragorna.
Vi har oeksa forsokt att fa fram uppgifter om hur integritetsfra-

gorna har forts fram i samband med genomfarandet av direktivet.
Enligt de uppgifter vi har fatt har integritetsfdgorna diskuterats i
de enskilda landerna men debatten har inte uppfattats som ett hin-
der for genomforandet utan tagits till vara for att hoja kvaliteten i
lagstiftningsarbetet j respektive land.

4.2 Danmark

Danmark genomforde direktivet i sin helhet den 15 september
2007.
Regleringen gar i nigra avseenden utover artikel 5 i direktivet

nar det galler vilka trafikuppgifter som ska lagras. Det avser bl.a.
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uppgifter om en "Internetsessions initierande och avslutande pa-
ket" och om lokalisering vid ett mobilsamtals slut.
Lagringstiden ar ett ar.
Tjansteleverantarer som ar sma fareningar (andelsforeninger,

ejerforeninger, antenneforeninger og lignende foreninger eller
sammenslutninger heraf) och som levererar till farre an 100 "enhe-
ter" omfattas inte av lagringsskyldigheten.
Leverantarerna far avtala med annan att fullgora lagringsskyl-

digheten.
Lcverantorerna star for kostnaderna for att anpassa systemen.

De brottsbekampande myndigheterna betalar en ersattning till le-
verantoren nar de begar att uppgifter ska lamnas ut. Ersattningens
storlek bestams efter diskussioner mellan leverantorernas bransch-
organisation och polis en.
I Danmark har man bedomt dels att direktivet kan paverka de

mindre foretagens mojligheter att verka pa marknaden, dels att
mojligheten for en leverantor att avtala med annan om att fullgora
lagringsskyldigheten gor att de negativa effekterna pa konkurren-
sen minskar.

._,

4.3 Finland

Finland kommer att genomfora hela direktivet vid ett tillfalle, tro-
ligen under senare half ten av ar 2008. Forslaget overlamnas till par-
lamentet i borjan av december ar 2007. Man bedomer att farslaget
kommer att innehalla faljande.
Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstiden ska vara ett ar. Manga av de uppgifter som ska

lagras enligt direktivet lagras redan i dag av leverantorerna i sex
manader. Man bedomer att en sa kort lagringstid inte skulle medfo-
ra nagon forbattring for de brottsbekampande myndigheterna.
AlIa leverantarer som ar anmalningspliktiga enligt kommunika-

tionsmarknadslagen ska vara lagringsskyldiga. De riktigt sma tjans-
televerantorerna ar inte anmalningspliktiga och de kommer darfor
inte att vara lagringsskyldiga.
Leverantorerna ska kunna avtala med annan att fullgora lag-

ringsskyldigheten.
Staten ska ersatta leverantorernas kostnader far de tekniska in-

vesteringar som behovs for att genomfora direktivet. Staten ska
ocksa ersatta leverantorerna nar uppgifter begars ut. Utgangspunk-
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ten ar att leverantorerna oeh de brottsbekampande myndigheterna
ska komma overens om hur stor ersattningen ska vara. Om de inte
kan komma overens beslutar Kommunikationsverket om ersatt-
ningens storlek.
Man bedomer att direktivet inte kommer att piverka konkur-

rensen eftersom staten star for de tillkommande kostnaderna.

4.4 Norge

I Norge ar en arbetsgrupp tillsatt for att utreda hur direktivet kan
genomforas. Arbetsgruppen bestar av representanter for Justitiede-
partementet, Fornyelse- oeh administrationsdepartementet, U tri-
kesdepartementet, Post- oeh teletillsynen, Datatillsynen oeh poli-
sen. Under hosten 2007 ska ett forslag sandas pa remiss, varefter
regeringen fattar beslut om oeh i sa fall pa vilket satt direktivet ska
genomforas. Utgangspunkten har hittills varit att direktivet ska
genomforas i tva etapper, en forsta etapp avseende fast oeh mobil
telefoni samt Intemet:1tkomst oeh resterande i en andra etapp. Ar-
bctsgruppen bedomer att forslaget vad avser fast oeh mobil telefoni
kommer att innehalla foljande.
Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstiden ska vara ett ir.
De leverantorer som ar anmalningspliktiga enligt lagen om elek-

tronisk kommunikation ska vara lagringsskyldiga. Eventuellt ska
det finnas mojlighet till undantag for sma leverantorer.
Uppgifterna ska lagras hos varje leverantor med mojlighet att

avtala med annan om att tillhandahalla lagringskapaeitet.
Arbetsgruppen har inte kunnat ange vad forslaget kommer att

innehalla ikostnadsdelen.
Arbetsgruppen har bedomt att direktivet kan paverka konkur-

rensen genom att de sma leverantorerna kan fa stora investerings-
kostnader i nodvandig teknik samtidigt som de far ens taka forfrag-
ningar fran de brottsbekampande myndighetema.
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4.5 Estland

Direktivet kommer att genomforas i tva etapper. En forsta etapp
ror fast och mobil telefoni. I den delen ar ett forslag nu under be-
redning, och man forvantar sig omfattande diskussioner. Man be-
darner att forslaget bor kunna trada i kraft under forsta halvaret ar
2008. I en andra etapp genomfors direktivet savitt avser Internetat-
komst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post. Det ska ske
senast den 15 mars 2009. Man bedomer att forslaget i sin helhet
kommer att innehalla foljande.
Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstiden ska vara ett ar.
Samtliga leverantorer av allmant tillgangliga elektroniska kom-

rnunikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat ska vara
lagringsskyldiga. Det ska inte finnas nagon mojlighet till undantag.
Uppgifterna ska lagras hos varje leverantor.
Leverantorerna ska sta for investeringskostnaderna och erhalla

ersattning fran de brottsbekampande myndigheterna nar uppgifter
lamnas ut.

4.6 Lettland

Letcland har sedan ar 2003 en lagringsskyldighet med en lagringstid
pa tre ar. Direktivet kommer att genomforas i tva etapper. En for-
sta etapp ror fast och mobil telefoni som genomfors under oktober
2007. I en andra etapp genomfors direktivet savitt avser Internetat-
kornst, Internettelefoni och Internetbaserad e-post. Det ska ske
den 15 mars 2009. Forslaget i sin helhet innehaller foljande.

Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska
lagras.
Lagringstiden ska vara 18 manader.
Samtliga leverantorer av allmant tillgangliga elektroniska kom-

rnunikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat ska vara
lagringsskyldiga. Det ska inte finnas nagon mojlighet till undantag.
Uppgifterna ska lagras hos varie leverantor.
Leverantorerna ska som i dag sta for alla kostnader som lag-

ringsskyldigheten medfor.
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4.7 Litauen

Direktivet foreslas bli genomfort den 1 december 2007 nar det gall-
er fast och mobil telefoni och den 15 mars 2009 i ovriga delar. For-
slaget i sin helhet innehaHer foljande.
Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstidcn ska vara ett ar.
Samtliga leverantorer av allmiint tillgangliga elektroniska kom-

munikationstjanster eHer allmanna kommunikationsnat ska vara
lagringsskyldiga. Det ska inte finnas nagon mojlighet till undantag.
Leverantorerna ska kunna avtala med annan att fullgora lag-

ringsskyldigheten.
Leverantorerna ska sd for samtliga kostnader. Tidigare har leve-

rantorerna fatt kompensation for uppgifter som de har lagrat for
langre period an vad de har behovt for egna andamal. Den mojlig-
heten ska nu tas bort.
Eftersom alIa leverantorer star for kostnaderna bedomer man att

det inte blir nagon paverkan pa konkurrensen.

4.8 Irland

Irland har sedan if 2002 en lagringsskyldighet avseende telefoni
och har inte utnyttjat mojligheten att skjuta upp genomforandet av
direktivet avseende Internet. Hela direktivet kommer darfor att
genomforas vid ett och samma tillfalle. Om direktivet kan genom-
foras i s.k. secondary legislation kommer det att genomforas den 1
januari 2008. Om direktivet ska genomforas i s.k. primary legisla-
tion kommer det att ske under ar 2008. I primary legislation, som
antas av parlamentet, ar det mojligt att gora andringar i forhallande
till direktivet. I secondary legislation har befogenheterna delegerats
till en minister eller en myndighet, vilket innebiir att nagra andring-
ar eller tillagg inte kan goras. Man bedomer att forslaget kommer
aU ha foljande innehall.
Enbart de trafikuppgifter som anges i art ike I 5 i direktivet ska

lagras.
Den nuvarande lagringstiden om tre ar ska behallas for fast oeh

mobil telefoni. Betraffande Internetuppgifter ska lagringstiden vara
sex manader.
Lagring ska utforas av de leverantorer som de brottsbekampan-

de myndigheterna bestammer. Denna ordning ska ses mot bak-
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grund av att man i Irland sedan lange har ett system dar leveranto-
rerna frivilligt lagrar trafikuppgifter for brottsbekampande andamal
och att det saledes Finns en vilja hos leverantorerna att lagra uppgif-
ter som kan vara till nytta for de brottsbekampande myndigheter-
na.
Uppgifterna ska lagras hos varje leverantor.
Leverantorerna ska som i dag sta for alIa kostnader som lag-

ringsskyldigheten medfor. Leverantorerna har inga invandningar
mot att sd for kostnaderna sa lange det ar lika for samtliga leveran-
torero Nagon ersattning ska inte utga tillieverantorerna vid udam-
nande av uppgifter.

4.9 Spanien

Spanien har inte utnyttjat mojligheten att skjuta upp genomforan-
det av direktivet avseende Internet. Hela direktivet bedoms bli ge-
nomfort den 1 december 2007. Forslaget ska enligt uppgift ha fol-
jande innehall.
Enbart de trafikuppgifter som anges i anikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstiden ska vara ett ar.
Samtliga leverantorer av allmant tillgangliga elektroniska kom-

munikationstjanster eller allmanna kommunikationsnat ska vara
lagringsskyldiga. Det ska inte finnas nagon mojlighet till undantag.
Uppgifterna ska lagras hos varje leverantor.
Leverantorerna ska sd for samtliga kostnader.
Man har inte haft nagra diskussioner om huruvida direktivet pa-

verkar konkurrensen.

4.10 Storbritannien

I Storbritannien Finns sedan ar 2001 en frivillig lagring av trafik-
uppgifter avseende fast oeh mobil telefoni. Direktivet genomfordes
den 1 oktober 2007 avseende fast och mobil telefoni. Det ar osakert
nar direktivet kommer att genomforas avseende Internet. Betraf-
fande fast oeh mobil telefoni galler foljande.
Enban de uppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska lagras.
Lagringstiden ska vara ett ar.
Det Finns inte nagra undantag fran lagringsskyldigheten. Dar-

emot kommer man enligt uppgift inte att vidta nagra atgarder mot
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de leveramorer som ime lagrar uppgifter, om det ar fragan om leve-
ramorer som ime bedoms ha en verksamhet sam genererar eller
behandlar trafikuppgifter som ar intrcssanta for de brottsbekam-
pande myndigheterna.
Leveramorerna kan avtala med annan att fullgora lagringsskyl-

digheten.
Det allmanna star for aHa kostnader som uppkommer for att

lagra trafikuppgifter.
Eftersom det allmanna scar for alIa kostnader gor man den be-

domningen att direktivct inte paverkar konkurrensen meIlan stora
oeh sma fore tag. Daremot bedoms det system for ersattning som
man tillampar kunna paverka konkurrensen inom Europa.

4.11 Tjeckien

Det Finns ett forslag om att direktivet ska genomf6ras i sin hclhet
den 1 januari 2008. Forslaget har enligt uppgift foljande innehill.
Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstiden ska vara sex manader.
Samtliga leveramorer av allmam tillgangliga elektroniska kom-

munikationstjanster eIler allmanna kommunikationsnat ska vara
lagringsskyldiga med undantag for de leveramorer som endast har
e-posttjanster.
Uppgifterna ska lagras hos varje leverantor.
En kostnadsfordelning ska finnas, enligt vilken leveramorerna

ska sra for de tekniska investeringar som behovs oeh fa ersattning
av de brottsbekampande myndigheterna dels for redovisade oeh
godkanda avskrivningar rorande lagringskostnaderna, dels nar upp-
gifter begars ut. Om leverantoren oeh de brottsbekampande myn-
digheterna ime kommer overens om vilka avskrivningskostnader
som ska ersattas, ska ersattningen bestammas av motsvarigheten till
svenska PTS. Ersattningen for utlamnande av trafikuppgifter be-
starns i forfattning oeh varierar beroende pa vilken typ av uppgift
som begars ut oeh om uppgiften lamnas ut automatiserat eHer om
manueHa insatser kravs.
Det har ime forekommit nagra diskussioner om vad direktivet

kan fa 'for effekter pa konkurrensen.
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4.12 Tyskland

Direktivet avseende fast och mobil telefoni foreslas bli genomfort
den 1 januari 2008 och avseende Internet den 1 januari 2009. For-
slaget i sin helhet har foljande innehall.
Enbart de trafikuppgifter som anges i artikel 5 i direktivet ska

lagras.
Lagringstiden ska vara sex manader. Den tyska forfattningen

medger inte en langre lagringstid.
Lagringsskyldigheten ska galla for aHaleverantorer som har fler

an 10000 kunder.
Leverantorerna ska kunna avtala med annan att fullgora lag-

ringsskyldigheten.
Leverantorerna ska sti for kostnaderna for att anpassa syste-

men. De brottsbekampande myndigheterna ska betala en ersattning
tillieverantoren nar de begar att uppgifter ska lamnas ut.
Det har inte forekommit nigra diskussioner om vad direktivet

kan fa for effekter for konkurrensen.

'--
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5 Skyddet for den personliga
integriteten

5.1 En stor mangd trafikuppgifter ska lagras

Direktivet om lagring av trafikuppgifter innebar att det blir en regel
att vissa trafikuppgifter ska lagras under den tid oeh pi det satt som
narmare preeiseras av de olika bestammelser vi foreslir for genom-
forandet av direktivet. Till skillnad mot vad som galler i dag nar
varje leverantor sjalv har att bedoma vilka uppgifter som behover
sparas for tiIIatna andamil och hur lange det behover ske, ska samt-
liga de trafikuppgifter som anges i direktivet lagras under en viss
bestamd tid. Genomforandet av direktivet kan sagas oka forutsatt-
ningarna for en hogre grad av sakerhet for enskilda genom att en-
hetliga bestammelser infors om vad som ska lagras samt under vil-
ken tid oeh pa vilket satt det ska ske. En direkt foljd av genomfo-
randet kommer oeksa att bli att avsevart fler uppgifter ska lagras
oeh att lagringen i manga fall kommer att paga under langre tid an i
dag.
Det ar svart att uppskatta den mangd trafikuppgifter som kom-

mer att lagras vid varje given tidpunkt. En utgangspunkt for be-
domningen kan vara antalet abonnemang. Den 31 december 2006
fanns det i Sverige 5 551 000 abonnemang for fast telefoni,
9 607000 for mobil telefoni oeh 3 471 000 kunder med 1nternetae-
cess. Under ar 2007 har antalet abonnemang okat ytterligare.
Kommunikation via elektroniska kommunikationstjanster oeh

nat ar numera en integrerad del i de flesta manniskors livsmonster.
Teknikutveeklingen innebar nya mojligheter till kommunikations-
losningar. Det innebar att aven om lagringsskyldigheten begransas
till trafikuppgifter som de brottsbekimpande myndigheterna kan
ha tillgang till i dag oeh som avser fast oeh mobil telefoni samt 1n-
ternetitkomst, e-post oeh 1nternettelefoni kan man utga fran att
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antalet trafikuppgifter per dygn som ska lagras kommer att bli
myeket stort.

5.2 Lagring av trafikuppgifter paverkar integriteten

Den lagring av trafikuppgifter som ska genomforas till foljd av di-
rektivet innebar att myeket stora informationsmangder rorande
enskildas kommunikation kommer att lagras under en viss tid. Man
kan utga fran att endast en ytterst begransad del av de lagrade tra-
fikuppgifterna kommer att begaras utlamnade for att anvandas vid
bekampningen av allvarlig brottslighet. Merparten av trafikuppgif-
terna kommer salcdes att vara lagrade utan att de anvands for de
brottsbekampande syftena.
Trafikuppgifter ir i manga fall uppgifter om enskildas personliga

forhallanden oeh korrespondens oeh det ar mot bakgrund av upp-
gifternas integritetskansliga karaktar som bestammelserna i ratte-
gangsbalken om hemlig teleovervakning oeh i lagen om elektronisk
kommunikation om tystnadsplikt oeh undantag friin tystnadsplik-
ten har utformats. Att fa ut trafikuppgifter for utredning om brott
har ansetts vara sarskilt kansligt fran integritetssynpunkt oeh for-
utsattningarna for utlamnande ar noggrant reglerade.
Enligt var mening ar doek inte fragan om integritetsskyddet vid

lagring av trafikuppgifter begransad till de situationer dar trafik-
uppgifter lamnas ut till de brottsbekampande myndigheterna. En
utgangspunkt for vara resonemang ar att en generelliagring av tra-
fikuppgifter i den omfattning som direktivet forutsatter paverkar
bade enskildas upplevelse av att fa sin privata sfar inskrankt oeh
integritetsskyddet for medborgarna i allmanhet. Intranget i integri-
teten sker enligt var mening redan genom att det allmanna sakrar
tillgangen till trafikuppgifterna genom lagringen.
Redan existensen av ett regelsystem som innebar att uppgifter

om manniskors kommunikation mcd fast oeh mobil telefoni eller
Internet ska lagras har saledes en paverkan pa enskildas integritets-
skydd oeh uPplevelse av integritetsintrang. Det innebar med nod-
vandighet att den frihet att kommunieera som bar finnas mellan
manniskor som anvander kommunikationstjanster upplevs som
inskrankt. Lagringen utgor i sig ett intdng i saval privatliv som
korrespondens oeh kan komma i konflikt savaI med den ratt till
skydd for privatlivet var oeh en har enligt artikel 8 i Europakonven-
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tionen som med det grundlagsskydd som denna ratt har enligt 2
kap. 6 § regeringsformen (se avsnitt 5.6).

5.3 Risker for integriteten

Vid den hearing om integritetsfragor som utredningen genomforde
i juni 2007 lyftes behovet av tillgang till trafikuppgifter i bekamp-
ningen av allvarlig brottslighet fram liksom att regelsystemet i dag
innebar att trafikuppgifter for brottsbekampning lamnas ut endast
efter det att hansyn till integritetsaspekter har tagits. Huvuddelen
av hearingen behandlade de integritetsaspekter som enligt deltagar-
na-bor beaktas vid genomforandet av direktivet om lagring av tra-
fikuppgifter. Vi sammanfattar i detta avsnitt de synpunkterna sa
fullstandigt som mojligt oeh utan nagra egna stallningstaganden.
Vid hearingen framfordes att gencrclla atgar-der som innebar att

uppgifter om enskilda samlas in ar mer problematiska fran integri-
tetssynpunkt an speeifika atgarder i enskilda fall. Lagringsskyldig-
heten innebar att trafikuppgifter som pa nagot satt ror praktiskt
taget alIa medborgare kommer att finnas lagrade. Uppgifterna kan
ge kannedom om forhallanden av privat natur som man inte viII att
andra ska fi insyn i. Det ar vetskapen om att dessa uppgifter finns
lagrade oeh kan tas fram oeh granskas under lagringstiden och ris-
ken for att de ticker ut till obehoriga som ar det allvarliga bekymret
fran integritetssynpunkt. Lagstiftningen riskerar att fa en psykolo-
gisk verkan som innebar att manniskor blir radda oeh miss-
tanksamma och i hogre grad upplever aU de lever i ett kontroll-
samhalle. Det kan paverka tilltron till myndigheterna. Darmed upp-
kommer en risk for att lagstiftningen fuldrar manniskors attityder
oeh beteendemonster. Man kommer att tanka sig for pa ett annat
satt an tidigare innan man anvander sin telefon eller sin dator.
Det framholls att dessa effekter ar den stora integritetsskadan

och inte det forhallandet att vissa uppgifter i ett begransat antal fall
kan begaras ut av de brottsbekampande myndigheterna i anledning
av en utredning om misstankt allvarlig brottslighet.
Flera synpunkter pa risker for lackage framfordes ocksa av del-

tagarna. En okad informationsvolym innebar allmant sett en okad
risk for att informationen lkker elIer sprids till obehoriga. Uppgif-
ter kan komma ut genom bristande sakerhetsrutiner eHer genom
medvetna atgarder. De trafikuppgifter som kommer att finnas lag-
rade har naturligtvis inte bara intresse i vissa fall for brottsbekamp-

111

..



Skyddet for den personliga integriteten SOU 2007:76

ningen. Den betydande informationsmangd som kommer att finnas
iagrad har oeksi ett intresse i minga andra sammanhang. Uppgifter
om enskildas kommunikationer som kommer i oratta hander kan
medfora intdng i integriteten pi olika satt oeh i olika grad beroen-
de pa vilka uppgifter det ar fragan om. Man pekade oeksa pa de ris-
ker som kan uppkomma om trafikuppgifter lagras i eller fors over
till andra lander.
Aven risken for att trafikuppgifter kommer att anvandas for

andra andamil belystes under hearingen. Lagrade trafikuppgifter
mojliggor kartlaggningar av olika slag oeh kan ha ett betydande
ckonomiskt yarde samtidigt som de kan orsaka stora skador fran
integritetssynpunkt. Uppgifterna kan oeksa ha stor betydelse fdn
konkurrenssynpunkt oeh orsaka forskjutningar i den fria konkur-
rensen pa olika marknader.
Vid hearingen framfordes oeksa att det finns en risk for att de

brottsbekampande myndigheterna kan komma att utnyttja trafik-
uppgifter i myeket hogre utstrackning an tidigare. Mot det anfor-
des att trafikuppgifterna behovs for utredning om allvarlig brotts-
lighet oeh att de leder till att fler allvarliga brott klaras upp oeh att
fler brottsoffer darmed kan fa upprattelse.
En annan faktor som berordes vid hearingen ar risken for anda-

malsglidning, dvs. risken for att nar systemet for lagring av trafik-
uppgifter val Finnsoeh fungerar kommer det att anvandas for andra
syften an det ursprungligen var tankt for.
Nar det galler regleringen av lagring av trafikuppgifter lades sar-

skild tyngd vid behovet av ett sakert, oppet oeh transparent regel-
system som innebar att medborgarna kan bedoma vilka trafikupp-
gifter som kommer att lagras oeh hur lange samt hur uppgifterna
anvands i brottsbekampningen. Det pekades sarskilt pa behovet av
forhandskontroll oeh efterhandskontroll i form av uppfoljning oeh
andra rattsakerhetsgarantier som en viktig forutsattning for med-
borgarnas fortroende bade for regelsystemet oeh det allmannas till-
iampning av det.

5.4 Balans mellan brottsbekampning och
integritetsskydd ska uppnas

Bestammelser om lagring av trafikuppgifter haller pi att genomfo-
ras eller har genomforts i alia lander i EU. Det foljer av Sveriges
medlemskap i unionen att direktivet om lagring av trafikuppgifter
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ska genomforas aven har. Var uppgift ar att foresla hur genomfo-
randet ska regleras.
Direktivet innehaller inte bara en upprakning av vilka trafikupp-

gifter som ska lagras utan ocksa Hera artiklar som ska garantera en
rimlig proportion meUan intresset av att allvarliga bratt utreds och
lagfors och integritetsskyddet. Det galler t.ex. den langsta accep-
tabla lagringstiden, att uppgifterna ska utplanas vid slutet av den
tiden och att uppgiftema ska skyddas mot olika hgarder som ar
skadliga fran integritetsskyddssynpunkt.
I svensk ratt ar skyddet for enskildas integritet reglerat i bl.a.

2 kap. 6 § regeringsformen. Darutover galler Eurapakonventionen
som svensk ratt. Det innebar att den nation ella reglering som ge-
nom for direktivet maste ha sin utgangspunkt i de krav som stalls pa
skydd for den personliga integriteten i grundlagen och konventio-
nen. I vart uppdrag ingar att belysa de integritetsaspekter som ak-
tualiseras vid genomforandet av direktivet. Vi ska ocksa beakta de
bestammelser om integritetsskydd som foljer av dataskyddsdirekti-
vet (95/46/EG) och direktivet om integritet och elektronisk kom-
munikation (2002/58/EG) samt de bestammelser i svensk ratt som
genomfor des sa direktiv. I vart uppdrag ligger ocksa att folja det
arbete som den s.k. artikel29-gruppen kan komma att initiera med
anledning av de nationeUa genomforandena av direktivet om lag-
ring av trafikuppgifter.

b

5.5 Integritetsskydd enligt artikel-29 gruppen och
Europeiska datatillsynsmannen

Artikel 29-gruppen5.5.1

Avartikel 29 i dataskyddsdirektivet framgar att det ska inrattas en
arbetsgrupp pa gemenskapsniva for skydd av enskilda personer i
samband med behandling av personuppgifter. Artikel 29-gruppen
har overvagt integritetsfragor i anledning av de nationeUa genomfo-
randena av direktivet om lagring av trafikuppgifter. Gruppen har
anfon att det ar av yttersta vikt att direktivet genomfors pa ett sa-
dant satt att effektcrna pa privatlivet begransas och att genomfo-
randet atfoljs av atgarder som skyddar den personliga integriteten.
Gruppen har ocksa understrukit behovet av en harmoniserad tolk-
ning av direktivets bestammelser och vikten av harmonisering av de
nationella genomforandena av direktivet for att sakerstaUa samma
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skyddsniva for aHa EU-medborgare. Darfor vill gruppen se ett en-
hetligt genomforande av direktivet i hela EU. For att detta ska
kunna ske och for att uppfylla kraven i artikel 8 i Europakonven-
tionen ska medlemsstaterna genomfora lampliga och specifika
skyddsatgarder. Gruppen foreslar att minst foljande skyddsatgarder
ska beaktas:
1) U ppgiftema bor endast lagras i sarskilda syften och termen

"allvarliga brott" bor tydligt definieras och avgransas. All ytterliga-
re behandling bor uteslutas eHer strikt begransas genom sarskilda
skyddsatgarder.
2) Uppgiftema ska bara vara tillgangliga for sarskilt utsedda

myndigheter som ansvarar for brottsbekampning och overlamnas
nar det kravs for utredning, avslojande och lagforing av de brott
som anges i direktivet. En forteckning over vilka de sarskilt utsedda
myndighetema ar bor offentliggoras.
3) De uppgifter som ska lagras bor begransas till ett minimum

och alIa andringar av forteckningen over dessa uppgifter ska omfat-
tas av ett strangt nodvandighetstest.
4) Utredning, avslojande och lagforing av de brott som anges i

direktivet far inte medfora nagon storskalig datautvinning pa basis
av lagrade uppgifter avseende rese- och kommunikationsmonster
for personer som de brottsutredande myndigheterna inte miss tan-
ker.
5) Tillgang till uppgifter bor i princip beviljas av de rattsliga

myndigheterna efter en bedomning fran fall till fall, utom i de lan-
der dar sadan till gang regleras i lag. I tillampliga fall bor det i hand-
lingarna om beviljande av till gang anges vilka typer av uppgifter
som behovs i det aktuella fallet.
6) Tillhandahallare av allmanna clcktroniska kommunikations-

tjanster eller kommunikationsnatverk bor inte ha ratt att bearbeta
data som enbart lagras med hansyn till den allmanna ordningen,
enligt direktivet om lagring av uppgifter, for andra andamal, sarskilt
ime for egna syften.
7) Sarskilt systemen for lagring av data med hansyn till den all-

manna ordningen ska MIlas logiskt hskilda fran de system som
anvands for affarsverksamheten.
8) Miniminormer ska utformas avseende de tekniska och orga-

nisatoriska sakerhetsatgarder som tillhandaMIlarna ska vidta, och
de ska hanvisa narmare till de allmanna kraven i direktivet om lag-
ring av uppgifter.
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5.5.2 Europeiska datatillsynsmannen

Med stod i forordningen om skydd for enskilda da gemenskapsin-
stitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter
och om den fria rorligheten for sadana uppgifter (EG nr 45/2001)
har en oberoende tillsynsmyndighet med namnet Europeiska data-
tillsynsmannen inrattats. Datatillsynsmannens uppdrag ar att saker-
stalla att fysiska personers grundlaggande fri- och rattigheter, sar-
skilt deras ratt till privatliv, respekteras med avseende pa behand-
ling av personuppgifter av gemenskapsinstitutionerna och gemen-
skapsorganen. Datatillsynsmannen deltar ocksa i artikel 29-
gruppens arbete.
Datatillsynsmannen avgav i anledning av forslaget till direktiv

om lagring av trafikuppgifter ett yttrande till kommissionen
(2005/C 298/01). Datatillsynsmannen hanforde sig till vikten av att
medlemsstaternas brottsbekampande organ forfogar over alIa nod-
vandiga rattsinstrument, sarskilt i kampen mot terrorism och andra
allvarliga brott och menade att en adekvat tillgang till vissa trafik-
uppgifter kan vara ett avgorande redskap for de brottsbekampande
organen och bidra till manniskors fysiska sakerhet. Datatillsyns-
mannen menade ocksa att om man betraktar forslaget endast ur ett
uppgiftsskyddsperspektiv bor trafikuppgifter over huvud taget inte
bevaras i brottsbekampande syfte. Darfor ar det enligt datatill-
synsmannen viktigt att direktivet inte leder till att manniskor bero-
vas sin grundlaggande ratt till integritetsskydd.
Datatillsynsmannen menade att Iagring av trafikuppgifter endast

kan motiveras enligt gemenskapsratten om proportionalitetsprinci-
pen respekteras och lampliga skyddsatgarder vidtas. For att forsla-
get ska vara lampligt och effektivt kravs enligt datatillsynsmannen
att det finns effektiva sokmotorer sa att myndigheterna har riktad
och snabb till gang till de uppgifter som behovs i ett specifikt fall.
Av forslaget ska darfor enligt datatillsynsmannen framga att leve-
rantorcrna ar skyldiga att installera den nodvandiga tekniska struk-
turen, inklusive sokmotorer. Darutover bar forslaget for att vara
proportionerligt begransa lagringstiderna och antal uppgifter som
ska lagras och det maste aterspegla styrkta behov fran brottsbe-
kampningens sida. Det maste ocksa sakerstallas att det ar omojligt
att komma at uppgifternas innehill. Slutligen bor forslaget innehal-
Ia lampliga skyddsatgarder. Som lampliga skyddsltgarder angav da-
tatillsynsmannen atgarder som sakerstaller att tillgangen till och
vidareanvandningen av uppgifterna begransas enbart till sarskilda
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omstandigheter oeh for ett begransat antal sarskilda andamal. Vida-
re ska databaserna skyddas pa lampligt satt for att motverka
»dumpning" eUer utnyttjande av uppgifterna. Det maste oeksa ga-
rameras att uppgifterna utplanas effektivt nar bevarandetiden lapt
ut oeh det ska infaras krav pa att leverantarerna utpIanar uppgif-
terna automatiskt oeh minst en gang om dagen.

5.6 Grundlaggande regler i svensk ratt om skyddet
for den personliga integriteten

Regeri ngsformen5.6.1
I 1 kap. 2 § fjarde styeket regeringsformen anges att det aHmanna
ska varna den enskildes privatliv oeh familjeliv. I 2 kap. Finns be-
stammelser som skyddar mcdborgarna mot ingrepp fran det all-
manna.
I 2 kap. 3 § andra styeket Finns en grundlaggande bestammelse

om integritetsskydd vid automatiserad behandling. Regeln sUr fast
att varje medborgare i den utstraekning som narmare anges ilag ska
skyddas mot att dennes personliga integritet kranks genom att
uppgifter registreras med hjalp av automatisk databehandling. Per-
sonuppgiftslagen ar en sadan lag som avses i bestammelsen. Integri-
tetsskyddet ges inte bara gentemot det allmanna utan ocksa gent-
emot enskilda.
Bestammelsen i 2 kap. 6 § innebar att varje medborgare gent-

emot det allmanna ar skyddad mot bl.a. husrannsakan oeh liknande
intring, undersakning av brev eHer andra fartroliga farsandelser
samt mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eHer
annat fortroligt meddelande. Skyddet for fartroligt meddelande
omfattar meddelanden som sands med posten eHer pi annat satt
som brev, telegram, bandinspelningar eHer i sadan form att det kan
bli faremal for beslag.
Det skydd som ges av 2 kap. 6 § far enligt 2 kap. 12 § endast be-

gransas genom lag oeh endast for att tillgodose andamal som ar
godtagbara i ett demokratiskt samhalle. Begransningarna far aldrig
gi utaver vad som ar nodvandigt med hansyn till det andamal som
har foranlett begransningarna oeh far inte heller straeka sig sa LIngt
att de utgar ett hot mot den fria asiktsbildningen, som ar en av
folkstyrelsens grundvalar. Dessutom far begransningar inte goras
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enhart pa grund av politisk, religios, kulturell eller annan sadan
askadning.
Mot bakgrund av hur de integritetsskyddande hestammelserna i

regeringsformen ar utformade anses framst fyra allmmna prineiper
galla for anvandande av mings:1tgarder mot enskilda. Dessa ar lega-
litets-, andamals-, behovs- oeh proportionalitetsprineiperna.
Legalitetsprineipen finns direkt uttryekt i 2 kap. 12 §. Anda-

malsprineipen innehar att en myndighets befogenhet att anvanda
tvangsmedel ska var bun den till det andamal for vilket tvangsmed-
let har beslutats. Behovsprineipen innebar att en tvangsatgard inte
bor foretas, om det inte ar nodvandigt med hansyn till syftet med
atgarden oeh en mindre ingripande itgard ar tillraeklig. Proportio-
nalitetsprineipen innebar att ett tvangsmedel far tillgripas endast
om skalen for atgarden uppvager det intrang eller men i ovrigt som
atgarden innehar, dvs. om tvangsargarden i Fraga om art, styrka,
raekvidd oeh varaktighet Star i rimlig proportion till vad som star
att vinna med at garden.
De nu behandlade hestammelserna i regeringsformen galler for

svenska medborgare. Om inte annat ar foreskrivet ar utlanning har
i riket likstalld med svenska medborgare i angivet hanseende
(2 kap. 22 §).

5.6.2 Europakonventionen

Sedan ar 1995 galler den europeiska konventionen om skydd for de
manskliga rattigheterna oeh de grundlaggande friheterna (Europa-
konventionen) som svensk lag. 12 kap. 23 § regeringsformen finns
ett forbud mot au meddela lag eHer annan foreskrift i strid med
Sveriges ataganden pa grund av konventionen.
Lagring av trafikuppgifter beror framst artikel 8 om ratten till

respekt for privatliv, familjeliv, hem oeh korrespondens, men oeksa
artikel 100m ratten till yttrandefrihet oeh artikel 13 om ratten till
ett effektivt rattsmedel.
Det saknas mojlighet att inom ramen for denna redovisning

fullodigt redovisa for europeisk praxis med angivande av enskilda
domar oeh beslut. Den foljande redovisningen ar saledes samman-
fattande. For kompletterande uppgifter hanvisas till Hans Daneli-
us, Manskliga rattigheter i europeisk praxis, 2 uppl., ar 2002 samt
till de i det foljande angivna rattsfallen.
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Artikel 8:1 stadgar att var och en har ratt till respekt for sitt pri-
vat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Inneborden i
denna artikel ar att staten ska avhalla sig fdn ingrepp pa individniva
och i form av mer generella inskrankningar av medborgarnas integ-
ritetsskydd. Artikeln innebar ocksa ett alaggande for staten att vid-
ta positiva atgarder for att skydda enskildas privata sfar. De krav pa
skyddsatgarder som stalls pa staten maste vara rimliga. I huvudsak
kan det forvantas att staten utfardar lagar och forordningar som ger
ett tillfredsstallande skydd (Danelius s. 261).
Skyddet far inskrankas enligt artikel 8:2 men endast under vissa

forutsattningar. Inskrankningen maste ha stod i lag och far goras
endast om det i ett demokratiskt samhalle ar nodvandigt med han-
syn till statens sakerhet, den allmanna sakerheten, landets ekono-
miska valsrand eller till forebyggande av oordning eller brott eller
till skydd for halsa eller moral eller personers fri- och rattigheter.
Kravet pa att inskrankningen ska ha lagstod anses innebara att in-
skrankningen maste vara utformad med en sadan precision att den
ar i rimlig utstrackning forutsebar. Om lagen ger de rattstillampan-
de organen ett tolkningsutrymme och en ratt till skonsmassig be-
domning ar det inte oforenligt med kravet pa forutsebarhet under
forutsattning att granserna for den skonsmassiga bedomningen ar
tillrackligt klara for att ge den enskilde skydd mot godtyckliga in-
grepp. Lagen maste ocksa vara tillganglig for allmanheten.
Att ingreppet maste vara nodvandigt innebar inte enligt Euro-

padomstolen att det ska vara oundgangligt. Daremot maste det fo-
religga ett angelaget samhalleligt behov. Vid bedomningen av nod-
vandigheten tillampas proportionalitetsprincipen. Den innebar en
avvagningmellan hur stort ingreppet i den enskildes ratt ar och hur
starkt det behov ar som ska tillgodoses genom ingreppet. Det ar
endast om det finns ett rimligt forhallande mellan dessa tva fakto-
rer som ingreppet ar proportionerligt och det ar endast da ingrep-
pet kan anses nodvandigt i ett demokratiskt samhalle (Danelius s.
58 och 263 f.).
Begreppet privatliv ska forsras i bred mening. Det tar i forsta

hand sikte pa enskilda individers ratt till personlig utveckling och
ratten att etablera och utveckla relationer till andra manniskor.
Aven yrkesmassiga aktiviteter kan omfattas av ratten till respekt
for privatlivet. Hemlig teleavlyssning utgor som utgangspunkt ett
ingrepp i ratten till respekt for privatlivet men ocksa i ratten till
korrespondens. Detsamma galler hemlig teleovervakning iiven om
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myndigheterna da inte tar del av innehallet i forrnedlade telemedde-
landen.
Ratten till respekt for korrespondens har en vid betydelse oeh

omfattar manga slag av medelbar kommunikation med andra. Med
korrespondens avses brev oeh andra forsandelser med post oeh
overforing av meddelanden med hjalp av telefon, telefax, radio oeh
datorer (Danelius s. 270).
Genom Europadomstolens praxis har begreppet ratten till re-

spekt for privat- oeh familjeliv, hem oeh korrespondens fatt en tyd-
ligare avgransning.
Europadomstolen har funnit att hantering av flera av de typer av

uppgifter som enligt artikel 5 i direktivet om lagring av trafikupp-
gifter ska lagras utgor ett intrang i den skyddade rattigheten enligt
artikel 8 i Europakonventionen. Av domstolens praxis framgar att
lagring av information om en person anses utgora ett intring i pri-
vatlivet, trots att inforrnationen inte innehaller nigra kansliga upp-
gifter (Amann mot Sehweiz). Detsamma galler for s.k. samtalsmat-
ning som inbegriper anvandning av utrustning som automatiskt
registrerar uppringda nummer pa en telefon samt tidpurtkt oeh
langd for varje samtal (Malone mot Storbritannien). Domstolen
har oeksa funnit att ett inhamtande av uppgifter om vilka samta!
som har ringts fran en viss telefon utgor ett intring i den skyddade
ratten i artikel 8 (P.G. oeh J.H. mot Storbritannien). Det framgar
oeksa av domstolens praxis (Amann mot Sehweiz) att det ar ett
intring i artikel 8 om en registrerad uppgift om en enskild person
inte forstors vid den tidpunkt som angetts i lag.
Trots att domstolen har funnit att ett intdng i den enskildes

ratt till privat- oeh familjeliv, hem oeh korrespondens foreligger
kan intranget vara berattigat om kraven pa proportionalitet i artikel
8:2 ar uppfyllda. Det gar slledes inte att saga att vissa ingrepp a!ltid
utgor en krankning av rattigheten i artikel 8: 1. Daremot kan de ut-
gora ett ingrepp i artikel 8:1 som med stod av 8:2 ar konventions-
enligt. Sa har domstolen t.ex. ansett i rattsfallet P.G. oeh J.H. mot
Storbritannien nar polisen i spaningssyfte inhamtat upplysningar
fran ett telefonbolag om vilka samtal som hade ringts fran ett visst
telefonnummer. Daremot har domstolcn i avgorandet Amann mot
Schweiz menat att det inte funnits lagstod for att uppgifter om
Amanris telefonsamtal registrerats i ett kortregister oeh att den en-
skilde alltsa kunde anpassa sitt handlade till lagens krav. Oeksa i
rattsfallet Malone mot Storbritannien menade domstolen att den
rcgistrering av telefonnummer som hade foretagits inte svarade
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mot kravet pa laglighet da de regler som tillampats var otydliga oeh
kunde tolkas pa olika satt.

5.7 Vara fortsatta overvaganden

Lagringen av trafikuppgifter medfar ett intrang i den personliga
integriteten. Vi behandlar darfar integritetsfdgor i samband med
Hera av vara resonemang. En utgangspunkt for vara overvaganden
ar att lagringen av trafikuppgifter ska regleras sa att systemet blir
transparent oeh gar det mojligt for medborgama att forutse vilka
uppgifter som ska lagras oeh hur de typiskt sett anvands i brotts-
bekampningen. Detta innebar att regleringen av vilka trafikuppgif-
ter som ska lagras ska vara klar oeh tydlig oeh medge lagring endast
om det foljer av direktivet eHer kan motiveras med stod av artikel
15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk kommunikation. Vi
behandlar des sa fragor i avsnitt 6.
Det ar ocksa en viktig utgangspunkt att integritetsfragor beak-

tas vid bedomning av var Iagring ska ske oeh av vilka, lagringstiden
oeh andra villkor for Iagringen. Vi behandlar dessa Frag~r i avsnitt
7.
For att lagringen ska fungera som det ar tankt samtidigt som

skyddet for enskildas integritet halls pa en hog niva, maste en rad
olika Frag~r som galler lagringen oeh skyddet av de lagrade trafik-
uppgiftema overvagas. Det sker i avsnitt 8.
Ytterligare en utgangspunkt for vart arbete ar att det ska finnas

regler som innebar att missbruk av systemet beivras oeh att den
som fir sin integritet krankt kan fa ersattning. Dessa Frag~r oeh
tillsynsfragor behandlas i avsnitt 9 oeh 10.
De brottsbekampande myndighetemas mojligheter att fa till-

gang till trafikuppgifter ar begransade i syfte att na en godtagbar
balans mellan intresset av att bekampa aHvarlig brottslighet oeh in-
tresset av integritetsskydd. Den lagring av trafikuppgifter som nu
ska genomfaras innebar att det finns anledning att pa nytt overvaga
om de nuvarande reglerna uppratthaller clenna balans. Dessa oeh
ytterligare fragor behandlas i avsnitt 11. I avsnitt 12 gar vi en sam-
manfattande analys av hur integritetsfragor oeh intresset av att be-
kampa allvarlig brottslighet balanseras i vara forslag om genomfo-
rande av direktivet.
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6 Trafikuppgifter sam ska lagras

6.1 Sammanfattning av vara forslag och
bedomningar

• Tillgang till trafikuppgifter ar av avgorande betydelse for
bekampning av aHvarlig brottslighet.

• Lagringsskyldigheten ska genomforas sa att den omfattar
de uppgifter som de brottsbekampande myndigheterna kan
ha tillgang till i dag.

• Regleringen ska vara tydlig oeh val avgransad oeh utformad
sa att den sa langt det ar mojligt blir oberoende av den tek-
niska utveeklingen.

• Lagringsskyldigheten innebar inte en uttommande uppriik-
ning av vilka uppgifter som de brottsbekampande myndig-
heterna har ratt att fa fran leverantorerna.

• Den enskilde leverantorens lagringsskyldighet ska enbart
omfatta uppgifter som denne nagon gang genererar eHer
behandlar.

• De uppgifter som ska lagras far inte avsloja kommunikatio-
nens innehall.

• Lagringsskyldigheten ska struktureras i kategorierna tele-
foni, meddelandchantcring, Intcrnctatkomst oeh anslut-
ningsform.

• Vid telefoni ska foljande uppgifter lagras:
- Uppringande telefonnummer
- Nummer som slagits oeh nummer till vilka samtalet styns
- U ppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare
- Datum oeh sparbar tid da kommunikationen paborjades
oeh avslutades
- Den tjanst som anvams
- Slutpunkter

• Vid mobil tele{oni ska dessutom foljande uppgifter lagras:
- Den uppringande oeh den uppringda partens abo nne-
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mangsidentitet oeh utrustningsidentitet
- Lokaliseringsinformation for kommunikationens borjan
oeh slut
- Datum, sparbar tid oeh lokaliseringsinformation for den
forsta aktiveringen av en forbetald anonym tjanst

• Vid Internettelefoni ska dessutom foljande uppgifter lagras:
- Uppringande parts IP-adresser
- Uppringd parts IP-adresser

• Vid meddelandehantering ska foljande uppgifter lagras:
- Avsandarens oeh mottagarens meddelandeadress
- Uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare
- Datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i med-
delandetjansten
- Datum oeh sparbar tid for avsandande oeh mottagande av
meddelandet
- Den tjanst som har anvants oeh sparbar tid for anvandan-
det

• Vid Internetatkomst ska foljande uppgifter lagras:
- Anvandarens IP-adresser
- Uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare
- Datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i Internet-
tjansten
- Typen av Internetanslutning som anvants
- Slutpunkter

• Vid verksamheter som tillhandahaIler kapaeitet som ger
mojlighet till overforing av IP-paket for att fa Internetat-
komst (anslutningsform) ska foljande uppgifter lagras:
- Uppgifter om abonnent
- Vilken typ av kapaeitet for overforing som har anvants
oeh sparbar tid for anvandandet
- Slutpunkter

• Lagringsskyldigheten ska galla aven vid misslyekad upp-
nngmng.

• Lagringsskyldigheten for uppgifter om abonnents oeh regi-
strerad anvandares person- oeh organisationsnummer lik-
som for uppgifter om datum oeh sparbar tid da kommuni-
kationen paborjades oeh avslutades vid Internettelefoni oeh
datum oeh sparbar tid for avsandande oeh mottagande av
meddelande vid meddelandehantering foljer av direktivet
om lagring av trafikuppgifter.
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• Lagringsskyldigheten for uppgifter om lokalisering vid mo-
bilsamtals slut oeh for uppgifter som inte lagras eller loggas
vid misslyekad uppringning gar utover direktivet om lag-
ring av trafikuppgifter. Behovet av att dessa uppgifter Finns
tillgangliga for brottsbekampningen ar sa starkt att det
overvager det integritetsintring som lagringen medfor oeh
lagringsskyldigheten kan saledes motiveras utifdn artikel
15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk kommunika-
tIon.

6.2 Vart uppdrag

Enligt vara direktiv ska vi ta stallning till hur direktivet om lagring
av trafikuppgifter ska genomforas i svensk ratt oeh lamna forslag
till de forfattningsandringar som behovs. En utgangspunkt ska vara
att de brottsbekampande myndigheterna ska fa tillgang till de upp-
gifter som behovs i utredningar om allvarlig brottslighet. Re-
gleringen ska ske med hansyn till den tekniska utveeklingen inom
omradet for elektronisk kommunikation.
Vissa typer av trafikuppgifter omfattas inte av direktivet om lag-

ring av trafikuppgifter. Vart uppdrag i den delen ar att utifran arti-
kel 15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk kommunikation
(2002!S8/EG) analysera de brottsbekampande myndigheternas be-
hoy av att fa tillgang till trafikuppgifter som inte uttryekligen foljer
av direktivets lagringsskyldighet oeh utifran proportionalitetskra-
vet motivera eventuella forslag om ytterligarc lagringsskyldighet.
Vart forslag ska emellertid inte omfatta andra trafikuppgifter an
sadana som myndigheterna kan ha till gang till i dag oeh som avser
fast oeh mobil telefoni, samt Internetatkomst, e-post oeh Internet-
telefoni.

6.3 Uppgifter som omfattas av direktivet om
lagring av trafikuppgifter

Artikel 5 i direktivet om lagring av trafikuppgifter anger sex syften
for vilka uppgifter ska lagras. Lagringsskyldigheten ror uppgifter
som ar nodvandiga for att

• spara oeh identifiera en kommunikationskalla
• identifiera slutmalet for en kommunikation
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• identifiera datum, tidpunkt oeh varaktighet for en kom-
munikation

• identifiera typen av kommunikation
• identifiera anvandarnas kommunikationsutrustning, eller

den utrustning som de tros ha anvant
• identifiera lokaliseringen av mobil kommunikationsut-

rustnmg

I anslutning till respektive syfte anges de kategorier av uppgifter
som ska lagras (se nedan). I artikel 5 anges oeksa att inga uppgifter
som avslojar kommunikationens innehall fir lagras i enlighet mcd
direktivet.

6.3.1 Uppgifter for spiuning och identifiering av
kommuni kationskalla

Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni

For telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni anges i artikel 5 att upp-
gifter om

• det uppringande telefonnumret, oeh om
• abonnentens eller den registrerade anvandarens namn oeh

adress
ska lagras.

Intemecltkomst, Intemetbaserad e-post oeh Internettelefoni

For Internetatkomst, Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni
anges iartikel 5 att uppgifter om

• till de lade anvandar- ID
• anvandar-ID oeh telefonnummer vilka tilldelats kommuni-

kationen i det allmanna telenatet, oeh om
• namn pa oeh adress till den abonnent eHer registrerade an-

van dare som IP-adressen (Internet Protocol), anvandar-
identiteten eller telefonnumret tilldelades vid tidpunkten
for kommunikationen

ska lagras.
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6.3.2 Uppgifter for identifiering av slutmalet for en
kommunikation

Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni

For telefoni i fasta nih oeh mobil telefoni anges i anikel 5 att upp-
gifter om

• det elIer de nummer som slagits (det elIer de uppringda te-
lefonnumren), oeh, i fall som beror tillaggstjanster sasom
omstyrning oeh overflyttning av sam tal, det eller de num-
mer till vilket elIer vilka samtalet styrs, oeh om

• abonnentens (abonnenternas) eller den elIer de registrerade
anvandarnas namn oeh adress

ska iagras.

Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni

For Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni anges i anikel 5 att
uppgifter om

• anvandar-ID elIer telefonnummer som tilldelats den elIer de
avsedda mottagarna av ett Internettelefonsamtal, oeh om

• namn pa oeh adress till abonnenten (abonnenterna) elIer
den elIer de registrerade anvandarna oeh det anvandar- ID
som tilIdelats den avsedda mottagaren av kommunikatio-
nen

ska lagras.

6.3.3 Uppgifter for identifiering av datum, tidpunkt och
varaktighet for en kommunikation

Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni

For telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni anges ianikel 5 att upp-
gifter om

• datum oeh tid da kommunikationen paborjades oeh avslu-
tades

ska lagras.
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Intemetatkomst, Intemetbaserad e-post oeh Intemettelefoni

For Internetatkomst, Internetbaserad e-post oeh Internettelefoni
anges i artikel 5 att uppgifter om

• datum oeh tid for pa- respektive avloggning i Internetat-
komsttjansten inom en given tidszon tillsammans med IP-
adressen, oavsett om den ar dynamisk eller statisk, som en
kommunikation tilldelats av Internetatkomstleverantoren
till en kommunikation oeh abonnents eller registrerad an-
vandares anvandar-ID, oeh om

• datum oeh tid for pa- respektive avloggning i den Internet-
baserade e-posttjansten eller Internettelefonitjansten inom
en given tidszon

ska lagras.

6.3.4 Uppgifter for identifiering av kommunikationstyp

Telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni

For telefoni i fasta nat oeh mobil telefoni anges i artikel 5 att upp-
gifter om

• den telefonitjanst som anvands
ska lagras.

Intemetbaserad e-post oeh Internettelefoni

For Intcrnetbaserad e-post oeh Internettelefoni anges i artikel 5 att
uppgifter om

• den Internettjanst som anvands
ska lagras.

6.3.5 Uppgifter for identifiering av
kommunikationsutrustning, eller den utrustning som
tros ha anvants

Telefoni i fasta nat

For telefoni i fasta nat anges i artikel 5 an uppgifter om
• det uppringande oeh det uppringda telefonnumret

ska lagras.
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Mobil telefoni

For mobil telefoni anges i artike1 5 att uppgifter om
• det uppringande och det uppringda te1efonnumret,
• den uppringande partens IMSI (International Mobile

Subscriber Identity),
• den uppringande partens IMEI (International Mobile

Equipment Identity),
• den uppringda partens IMSI,
• den uppringda partens IMEI, och om
• datum och tid for den forsta aktiveringen av en forbetald

anonym tjanst oeh den lokaliseringsbeteckning (cell-ID)
fran vilken tjansten aktiverades

ska -lagras.

Internetatkomst, Internetbaserad e-post oeh Intemettelefoni

For Interneditkomst, Internetbaserad e-post och Internettelefoni
anges i artikel 5 att uppgifter om

• det uppringande telefonnurnret for uppringda forbindelser,
ochorn

• DSL (Digital Subscriber Line) eIler annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare

ska lagras.

6.3.6 Uppgifter for lokalisering av mobil
kommunikationsutrustning

For lokalisering av mobil kommunikationsutrustning anges i artikel
5 att uppgifter om

• lokaliseringsbeteekning (eell-ID) for komrnunikationens
borjan,oeh

• uppgifter som identifierar eellernas geografiska plaeering
genom rcferens till deras lokaliseringsbeteekning (eell-ID)
under den period som kommunikationsuppgifterna lagras,

ska lagras.
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6.4 lagring av trafikuppgifter som inte omfattas av
direktivet

Enligt direktivet om lagring av trafikuppgifter ska vissa angivna
uppgifter lagras. Vart uppdrag ar att foresla en reglering som inne-
bar att dessa uppgifter lagras oeh som samtidigt innebar att lag-
ringsskyldigheten omfattar de uppgifter som de brottsbekampande
myndigheterna kan ha till gang till i dag. Det innebar att vi behover
analysera de brottsbekampande myndigheternas behov av att fa
tillgang till trafikuppgifter som inte anges i direktivet om lagring av
trafikuppgifter oeh om en vidare lagringsskyldighet kan motiveras
utifran artikel 15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk kom-
munikation. Den artikeln har foljande lydelse.

Artikel15
Tillampningen av vissa bestammelser i direktiv

95/46/EG

1. Medlemsstaterna far genom lagstiftning vidta atgarder for
att begransa omfattningen av de rattigheter oeh skyldigheter
som anges i artikel 5, art ike16, artikel 8.1, 8.2, 8.3 oeh 8.4 oeh
artikel 9 i detta direktiv nar en sidan begransning i ett demo-
kratiskt samhalle ar nodvandig, lamplig oeh proportionell for
att skydda nationell sakerhet (dvs. statens sakerhet), forsva-
ret oeh allman sakerhet samt for forebyggande, undersok-
ning, avslojande av oeh ,hal for brott eller vid obehorig an-
vandning av ett elektroniskt kommunikationssystem enligt
artikel 13.1 i direktiv 95/46/EG. Medlemsstaterna far for det-
ta andamal bland annat vidta lagstiftningsitgarder som inne-
bar att uppgifter far bevaras under en begransad period som
motiveras av de skal som faststalls i denna punkt. AlIa itgar-
der som avses i denna punkt ska vara i enlighet med de alI-
manna prineiperna i gemenskapslagstiftningen, inklusive
prineiperna i artikel 6.1 oeh 6.2 i fordraget om Europeiska
UnIonen.

Direktivet om lagring av trafikuppgifter innehaller ett tillagg till
artike1 15 pi sa satt att en punkt la infors. Den nya punkten har
foljande lydelse.

la. Punkt 1 ska inte tillampas pa uppgifter sam speeifikt ska
lagras enligt Europaparlamentets oeh radets direktiv
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2006124/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter
som genererats eller behandlats i samband med tillhandahal-
lande av allmint tillgangliga elektroniska kommunikations-
tjanster eller allmanna kommunikationsnat (EUT L 105,
13.4.2006, s. 54) for de andamaI som avses i artikel 1.1 i det
direktivet.

6.5 Behovet av trafikuppgifter for
brottsbekampningen

Bedomning och forslag: Tillgang till trafikuppgifter ar av avgoran-
de betydelse for bekarnpning av alIvarlig brottslighet.
Lagringsskyldigheten ska genomforas sa att den omfattar de

uppgifter som de brottsbekampande myndigheterna kan ha tillgang
till i dag.

6.5.1 Antal utlamnanden av trafikuppgifter

Som framgar i avsnitt 2.3 kan de brottsbekampande myndigheterna
fa till gang till historiska trafikuppgifter om de finns tillgangliga hos
leverantorerna. Det far ske efter domstolsbeslut om hcmlig tele-
overvakning enligt rattegangsbalken, dar det kriivs att det finns en
person som ar skaligen misstankt for brott med ett minimistraff
om sex manaders fangelse eller for viss sarskilt angiven brottslighet.
Det far ocksa ske utan domstolsbeslut genom att leverantorernas
tystnadsplikt for trafikuppgifter enligt lagen om elektronisk kom-
munikation bryts, vilket kraver att utredningen galler brott med ett
minimistraff som ar tva ars fangelse.
Majligheten att anvanda hemlig teleavervakning enligt riitte-

gangsbalken far att fa ut historiska trafikuppgifter har funnits se-
dan den 1 oktober 2004. Av regeringens skrivelse 2006/07:28 Hem-
lig teleavlyssning, hemlig teleavervakning och hemlig kameraaver-
vakning vid farundersakning i brottmaI under ar 2005 framgar att
1 027 tillsdnd till hemlig teleavervakning meddelades det namnda
aret. I skrivelsen anges de brottstyper for vilka tillstand lamnades.
Tillsdnd meddelades uteslutande vid grova brott (se avsnitt 11.4).
Skrivelsen till riksdagen som rar tvangsmedelsanvandningen for ar
2006 har annu inte lamnats. Av Aklagarmyndighetens och Rikspo-
lisstyrelsens redovisning till regeringen framgar dock att det under
aret meddelades 1 119 tillsdnd till hemlig teleavervakning.
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Det fors inte nagon statistik over utlamnande av trafikuppgifter
cnligt lagen om elektrorusk kommunikation. BRU lamnade i maj
2005 i sitt betankande (SOU 2005:38 s. 185) uppgifter om lagens
tillampning. BRU anforde att exakt statistik saknas om i hur manga
fall per ar som de brottsbekampande myndigheterna begar trafik-
uppgifter fran leverantorerna enligt lagen om elektronisk kommu-
nikation, men enligt en grov uppskattning kunde det rora sig om
drygt 4 000 fall arligen. Enligt BRU torde mojligheten att fa ut hi-
storiska trafikuppgifter enligt lagen om elektronisk kommunika-
tion vara den mest anvanda metoden nar de brottsbekampande
myndigheterna vill fa tillgang till sadana trafikuppgifter oeh det
kravs dl att utredningen galler brott vars minimistraff ar tva ars
fangelse. For uppgift om abonnemang (t.ex. namn, adress, telefon-
nummer oeh IP-adress) kclvs dock enbart att fangelse ar foreskri-
vet oeh att det i det enskilda fallet kan foranleda annan pafoljd an
boter.
Det finns inte heller nu nagon statistik over i hur manga fall ar-

ligen som de brottsbekampande myndigheterna begar ut trafikupp-
gifter enligt lagen om elektronisk kommunikation ("annan uppgift
som angar ctt sarskilt elektroniskt meddelande"). Enligt de nya
uppskattningar som polisen har gjort har antalet fall okat avsevart
fran ar 2004 oeh var ea 8 000 under lr 2006.

6.5.2 Tidigare overvaganden om behovet

BRU konstaterade att trafikuppgifter anvands pa nagot satt i nastan
samtliga utredningar av grovre brott oeh bedomde att tillgangen till
uppgifterna ar av fundamental betydelse for utredningsverksamhe-
ten oeh ofta har en direkt koppling till att forundersokningarna
over huvud taget kan foras framit. BRU angav bl.a. foljande (s.
323-325).

Uppgifterna anvands i prineip i varje utredning rorande grova
brott, som mord, manniskorov, grovt ran, grov mordbrand,
allmanfarlig odelaggelse (t.ex. bankboxsprangningar), grov
valdtakt, manniskohandel for sexuella andamal, grovt barn-
pornografibrott oeh grovt narkotikabrott samt brott som fal-
ler inom Sakerhetspolisens omrade, exempelvis terrorist-
brott.
Arbetet med att utreda brottslighet av den karaktar som

nu ar aktuell inleds ofta med en kontroll av de trafikuppgifter
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som har gcnererats i anslutning till en brottsplats eller annan
plats oeh sadana uppgifter som kan knytas till en maIsagande
eHer en eventuell misstankt person. Det kdvs manga ganger
ett relativt omfattande arbete for att fa fram vilka av des sa
uppgifter som over huvud taget kan vara intressanta i utred-
ntngen.
I utredningsarbetet kan polisen pa olika satt "lagga pussel"

med trafikuppgifterna, kanske sammanstallda med annan in-
formation, t.ex. uppgifter fran vittnen oeh informatorer, oeh
pa sa Satt fa fram vilka personer som kan misstankas for
brottsligheten samt nar, var oeh hur brottet planerades oeh
genomfordes oeh vad garningsmannen gjorde darefter. Ge-
nom kontakterna oeh intensiteten i kontakterna mellan sar-
skilda mobiltelefoner, som senare kanske kan knytas till be-
stamda individer, ar det alltsa mojligt att klarlagga hur gar-
ningsmannen har agerat oeh vilka personer som har varit in-
blandade i brottsligheten. Dessutom kan uppgifterna i manga
fall resultera i att personer avfors fran utredningen genom att
misstankarna mot dem visar sig sakna substans.
Nar det galIer planeringsskedet ar det genom tillgang till

trafikuppgifter mojligt att ta reda pa t.ex. hur garningsman-
nen sammantraffade oeh hur de rekognoserade vid gomstal-
len, langs flyktvagar oeh vid brottsplatsen samt hur de infar-
skaffade brottsverktyg oeh stal flyktbilar. Uppgifterna kan
som sagt ocksa klarlagga skeenden inte en bart vid sjalva
brottstillfallet utan aven vid flykten. Det sistnamnda kan b1.a.
leda till au garningsmannens kontakter med varandra blir ut-
redda, att gamstallen upptacks, eventuellt medan garnings-
mannen fortfarande befinner sig pi platsen, att stulna pengar,
flyktbilar eller annat gods p:hraffas liksom att bortfarda per-
soner eller doda kroppar hittas.
I detta sammanhang ar det oeksa viktigt att framh:1lla den

brottslighet som pa olika satt kan relateras till Internet. En-
ligt uppgift fdn Rikskriminalpolisen ar avsaknad av en skali-
gen misstankt person det normala utgangslaget i utredningar
av Internetrelaterad brottslighet. Mojligheten att upptrada
anonymt oeh t.ex. knyta anonyma kontakter ar mycket star,
exef!lpelvis via olika chattjanster. Garningsman kan alltsa fa
kontakt med tilltankta brottsoffer utan att raja sin identitet.
Ett sadant tillvagagangssatt har enligt polis en observerats
b1.a. i valdtakts- oeh mordfal1. Ett gott utredningsresultat vid
brott dar anonyma kontakter har knutits via Internet bygger
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till stor del pa att polisen far tillgang till historiska trafikupp-
gifter, eftersom de uppgiftema ar det enda som kan lanka
samman malsaganden oeh garningsmannen. Mojligheten att
vara anonym pa Internet ger oeksa problem vid andra typer
av brott, dar det i forsta hand inte ar fraga om att knyta
samman en milsagande oeh en gamingsman utan dar Inter-
net anvands som annat verktyg vid brottsligheten. Det har
oeksa cia myeket stor betydelse att de brottsutredande myn-
dighetema far tillgang till uppgifter om exempelvis det IP-
nummer som var aktuellt vid ett visst tillfalle, for att kunna
ga vidare i utredningama oeh t.ex. identifiera en skaligen
misstankt person.
Har maste oeksa framhallas att den kraftigt okade an-

vandningen av kryptering gor att betydelsen av tillgang till
trafikuppgifter i brottsutredningama okar, eftersom krypte-
ringen i prineip innebar att de brottsutredande myndigheter-
na inte kommer at innehallet i meddelanden genom hemlig
teleavlyssning.
Det ska tillaggas att tillging till trafikuppgifter fran opera-

torer i Sverige ar helt nodvandig aven i det intemationella
samarbetet mellan brottsutredande myndigheter.
Det ar var bestamda uppfattning att betydelsen av att de

brottsutredande myndighetema far tillgang till trafikuppgif-
ter i forundersokningar sarskilt rorande grovre brott inte kan
overskattas. Tillgangen till uppgifterna ar av fundamental be-
tydelse for brottsutredningsverksamheten oeh har ofta en di-
rekt koppling till att forundersokningama over huvud taget
kan £oras framat. Det gaIler inte minst i de fall dar det fran
borjan saknas en skaligen misstankt person.
Det maste poangteras att betydelsen av tillgangen till tra-

fikuppgi£terna omojligen kan uppskattas uti£ran hur manga
ganger som uppgifterna aberopas som bevisning i domstol. I
de fall tillgangen till uppgiftema for utredningen framat leder
de oftast till att andra omstandigheter oeh annan bevisning
kan fas fram, vilka i sin tur ligger till grund for atalet oeh abe-
ropas i rattegangen. Med andra ord ar det ofta sa att uppgif-
terna "satter polisen pa sparer" oeh utgor en grundlaggande
vagledning for det vidare utredningsarbetet. Den information
som kan £as fran beslagtagna datorer eller mobiltelefoner ar
inte pa minsta vis tillracklig for att taeka det stora behov som
finns hos de brottsutrcdande myndighetema av tillgang till
uppgiftema inastan samtliga utredningar av grovre brott.
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Mot den bakgrunden analyserade BRU de problem som uppkom-
mer med nuvarande ordning som innebar att det inte Finns nagon
skyldighet att lagra trafikuppgifter for brottsbekampande andamal.
BRU konstaterade att detta manga ganger medfor stora problem
for myndighetema att fa tillgang till de uppgifter som behovs, att
det forhallandet i sin tur leder till allvarligaproblem med effektivi-
teten i utredningsarbetet och att konsekvensema fran brottsbe-
kampningssynpunkt, sarskilt vid grovre brottslighet, i langden kan
bli oacceptabla (SOU 2005:38 s. 329-330).

6.5.3 Exempel pa vad trafikuppgifter kan ge for information

Vi har bett de brottsbekampande myndighetema att utifran verkli-
ga hande1ser komma med exempel pa vilken information trafikupp-
gifter kan ge i utredningar. Vi sammanfattar exemplen pa foljande
satt.
Mord: Garningsman har identifierats och knutits till varandra

och till platser genom trafikuppgifter.
Manniskorov: En malsagande holls fangslad under flera dagar

och kunde lokaliseras genom trafikuppgifter.
Manniskohandel: Garningsman har identifierats och knutits till

varandra och till platser genom trafikuppgifter. Likasa har trans-
portvagar, forfalskningscentraler, platser for prostitution och kon-
taktnat utomlands klarlagts.
Olaga hot (grovt brott): Vid en fritagning fran anstalt med au-

tomatvapen gick det att med hjalp av trafikuppgifter lokalisera gar-
mngsmannen.
Dataintrang: Garningsman har identifierats och knutits till var-

andra genom trafikuppgifter.
Valdtdkt: Garningsman har identifierats genom trafikuppgifter.

Exempelvis kunde en underarig malsagande ange att garningsman-
nen under overgreppet, som skedde i bil, hade fatt tva samtal till sin
mobilte1efon utan att besvara dessa. Genom de uppgifterna blev det
mojligt att identifiera garningsmannen, som ocksa kunde bindas till
andra Iiknande brott nagra ar tidigare.
Grov staId: Genom trafikuppgifter kunde en stold av en contai-

ner med cigaretter klaras upp genom att kontakterna mellan fern
garningsman blev klarlagda. Brottet var forst rubricerat som ran
men trafikuppgifterna gjorde klart att det var ett "insiderjobb".
Grov staldlgrovt hiileri: Trafikuppgifter fran en misstankts tele-

fon ledde till att ett natverk av personer som utforde inbrott "pa
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bestallning" kunde identifieras. Dessutom kunde "halerieentralen"
lokaliseras.
Grovt ran: Garningsman har identifierats oeh knutits till var-

andra oeh till platser genom trafikuppgifter.
Utpressning (grovt brott): Vid utredning av annat brott kunde

det genom trafikuppgifter klarlaggas att det pagiek en utpressning,
som inte var anmald till polisen. Garningsmannen kunde identifie-
ras. I ett annat fall kunde garningsmannen identifieras genom tra-
fikuppgifter som tillkommit i samband med overlamnandet av
pengar.
Mordbrand: Vid mordbrander mot flera restauranger har gar-

ningsman identifierats oeh knutits till varandra oeh till platser ge-
nom trafikuppgifter.
Grovt narkotikahrott: Garningsman har identifierats oeh knutits

till varandra oeh till platser (t.ex. gomstallen) genom trafikuppgif-
ter.
Grov narkotikasmuggling: Genom trafikuppgifter kunde tullen

binda telefoner till misstankta personer oeh se hur dessa hade rort
sig, vilka de haft kontakt med oeh nar kommunikationen agt rum.
Uppgifterna kunde anvandas for att fa hemlig teleavlyssning, som i
sin tur anvandes framgangsrikt for att identifiera misstankta perso-
ner, smugglingsvagar oeh tidpunkter for smugglingar. Trafikupp-
gifterna var oeksa avgorande i det internationella samarbetet. - Ge-
nom trafikuppgifter rorande ett s.k. anonymt kontantkort, som
anvandes for att ringa till en kurirs telefon, kunde sex garningsman
oeh ett gomstalle identifieras. Dessutom kunde nasta smugglings-
parti tas i beslag oeh tidigare smugglingsresor klarlaggas. - Vid en
smugglingsresa kunde inte bara kuriren utan aven personer i en fol-
jebil knytas till smugglingen med hjalp av trafikuppgifter.
Grovt skattebrott m.m.: Garningsman har identifierats oeh knu-

tits till varandra oeh till platser. Foljande typexempel kan namnas
vid grovt skattebrott oeh grova formogenhetsbrott. En huvudman
som inte vill synas utit beordrar vissa personer att gora olika saker.
Tillgangen till trafikuppgifter leder till att man kan visa att huvud-
mannens telefon vid vissa tidpunkter haft kontakt med nagon an-
nan misstankts telefon. Utifrin flera sadana uppgifter kan man se-
dan se monster om att kontakt funnits vid intressanta tidpunkter,
t.ex. vid penninguttag. Uppgifterna kan indikera att den annars
osynlige huvudmannen ar den som styr aktiviteten. Ett Hertal sam-
tal, som varar langre an forsumbar tid, kan inte forklaras som fel-
ringningar. Det kan oeksa vara vardefullt att fa tillgang tilliokalise-
ringsinformation for att t.ex. visa att personer traffats. Ofta kan
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den sortens information kombineras med fysisk spaning. Uppgif-
terna kan anvandas for att forsoka pavisa att personer som pasdr
sig ha haft kontakt med varandra i vart fall inte har haft kontakt
som visar sig genom trafikuppgifter. Trafikuppgifter visar oeksa det
motsatta, att personer har varit i kontakt med varandra oeh nar det
skedde.

6.5.4 Var bedomning

Behovet av att anvanda trafikuppgifter vid utredning av allvarlig
brottslighet har sin grund i medborgarnas anspdk pa en effektiv
bro~tsbekampning. Manniskor maste kunna ha tillit till att brotts-
bekampningen leder till att allvarliga brott klaras upp oeh till att
den som begatt ett allvarligt brott kan atalas oeh domas.
Nar medel, verktyg oeh metoder som behovs for en effektiv

brottsbekampning diskuteras hanvisas det ofta till polis ens eller de
andra brottsbekampande myndigheternas behov. Det ar oeksa des-
sa myndigheter som har djupa insikter om vad som behovs i
brottsbekampningen oeh som preeiserar behovet. Utgingspunkten
for bedomningen av vilka nya medel, verktyg eller metoder som
behovs i brottsbekarnpningen maste dock vara medborgamas be-
hoy. Det ar medborgama i allmanhet oeh brottsoffren som for sin
trygghet respektive upprattelse staller ansprak pa en effektiv
brottsbekampning.
Behovet av att allvarlig brottslighet utreds oeh Iagfors maste

stallas mot medborgamas grundlaggande krav pi integritet oeh
skydd mot integritetsintdng. Den rattsIiga regleringen pa tvings-
mede1somddet speglar den avvagning som Iagstiftaren har gjort
mellan dessa bada medborgarintressen. I avsnitt 5 har vi redovisat
de utgangspunkter som bor galla for att kravet pa ett gott integri-
tetsskydd ska tillgodoses vid genomforandet av direktivet om lag-
ring av trafikuppgifter.
Vi ska utifrin direktivet om lagring av trafikuppgifter foresIa en

regIering som innebar att trafikuppgifter Iagras just for att kunna
anvandas vid bekampning av allvarlig brottslighet. Hittills har de
brottsbekampande myndighetema kunnat fa trafikuppgifter om de
har funnits til1gangIiga hos Ieverantorerna. Det nuvarande regelsy-
stemet'innebar att trafikuppgifter far sparas endast am det Finns
skaI for det framst utifdn forhallandet mellan leverantoren oeh
dennes abonnenter eller kunder. Direktivet innebar att de uppgifter
som leverantorerna lagrar i dag ska kompIetteras med uppgifter
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som lagras for brottsbekampande syften oeh att det kommer att
finnas en bestamd tidsram for hur lange uppgifterna ska lagras.
En narmast sjalvklar utgangspunkt for bedomningen av vilket

behov det finns av trafikuppgifter for brottsbekampningen maste
vara det forhallandet att trafikuppgifter sedan myeket lang tid an-
vands oeh ar helt avgorande i de brottsbekampande myndigheter-
nas arbete. Trafikuppgifterna leder bl.a. till att oklara forhallanden
kan redas ut, till att samband meUan olika personer kan klargoras,
till att personer kan knytas till platser som ar viktiga for utredning-
en av brottet, till ett sakrare underlag i forundersokning oeh vid
atal oeh till att utredningen kan inriktas pa det som ar intressant
oeh snabbt avfora bade misstankar oeh misstankta som inte ska
omfattas av utredningen. De exempel pa situationer dar trafikupp-
gifter har anvants vid utredning om allvarliga brott visar enligt var
mening att tillgangen till trafikuppgifter ar ett nodvandigt oeh
traffsakcrt verktyg vid utredningar av allvarlig brottslighet.
Teknikutveeklingen oeh internationaliseringen innebar hela ti-

den nya mojligheter for dem som begar brott. Brotten kan planeras
oeh utforas mer anonymt oeh utan direkt kontakt mellan dem som
ar inblandade. Tekniken oeh internationaliseringen umyttjas oeksa
for att dolja brotten oeh forsvara upptackt. Olika slags losningar
for elektronisk kommunikation kan darmed anvandas direkt som
ett brottsverktyg oeh som en del i brottsplanen.
Mojligheten att lagra trafikuppgifter innebar att de "elektroniska

spar" som finns i samband med brottet kan anvandas for att pa ett
konkret oeh rattssakert satt fora utredningen om brottet framat.
For de flesta medborgare torde det te sig naturligt att den teknik
som kan sparas i samband med att ett allvarligt brott har begitts
oeksa anvands for att utreda brottet.
BRU gjorde den generella bedomningen att tillgangen till tra-

fikuppgifter ar av fundamental betydelse for brottsutredningsverk-
samheten oeh att tillgangen ofta har en direkt koppling till att for-
undersokningarna over huvud taget kan foras framk Vi instammer
i den slutsatsen. I de allra flesta fall finns inte nigra godtagbara al-
ternativa metoder att anvanda. Fysisk spaning oeh "oppna"
tvangsmedel som husrannsakan kan i vissa lagen vara ett gou kom-
plement till den information som trafikuppgifter kan ge, men
manga ganger ar sadana metoder av bade praktiska oeh utred-
ningsmassiga skal inte mojliga att genomfora. For au de brottsbe-
kampande myndigheterna ska kunna fullgora sitt uppdrag maste de
alltsa fa tillgang till de trafikuppgifter som anges i direktivet.
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De brottsbekampande myndigheterna har dessutom anfort att
det finns behov av att fIer trafikuppgifter an de som anges i direkti-
vet lagras. Ett genomforande av direktivet far inte leda till att de
brottsbekampande myndigheterna far samre forutsattningar an i
dag att bekampa allvarlig brottslighet. Var utgangspunkt ar att lag-
ringsskyldigheten enligt direktivet ska genomforas sa att den om-
fattar de trafikuppgifter som de brottsbekampande myndighetema
kan ha tillgang till idag oeh som avser fast oeh mobil telefoni, samt
Internedtkomst, e-post oeh Internettelefoni. Vi aterkommer till
fragan om de brottsbekampande myndighetemas ytterligare behov
i avsnitt 6.8.2,6.13 oeh 6.14.

6.6
6.6.1

Hur bor lagringsskyldigheten struktureras?

Utgangspunkter

Forslag oeh bedomning: Regleringen ska vara tydlig oeh val av-
gransad oeh utformad sa att den sa langt det ar mojligt blir obero-
ende av den tekniska utveeklingen.
Lagringsskyldigheten innebar inte en uttommande upprakning

av vilka uppgifter som de brottsbekampande myndigheterna har
ratt att fa fran leverantorema.
Den enskilde leverantorens Iagringsskyldighet ska enbart omfat-

ta uppgifter som denne nagon gang genererar eller behandlar.
De uppgifter som ska lagras far inte avsloja kommunikationens

innehall.

Teknikneutrala och tydliga regler

Nar direktivet om lagring av trafikuppgifter ska genomforas i
svensk ratt hade den enklaste losningen varit att utforma forfatt-
ningstexten i myeket nara anslutning till skrivningama i direktivet.
Samtidigt kan en sadan losning medfora problem pi sikt. Mot bak-
grund av den snabba teknikutvecklingen maste direktivet tolkas. Vi
kan redan i dag konstatera att vissa av de uttryek som anvands, t.ex.
IMSI oeh IMEI, kommer att vara foraldrade ganska snart. Direkti-
vets uttryek om att det speeifikt ska vara de uppgifter som anges i
direktivet som ska omfattas av lagringsskyldighet (jfr artikel 11 i
direktivet om lagring av trafikuppgifter som innebar en andring av
artikel 15 i direktivet om integritet oeh elektronisk kommunika-
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tion) bor darfor forstis sa att lagringsskyldigheten ska omfatta de
olika typer av uppgifter som framgar av artikel 5.
Utgangspunkten enligt vara direktiv ar att de foreslagna be-

stammelserna sa langt det ar mojligt ska vara oberoende av den
tekniska utvecklingen, samtidigt som vi ska beakta behovet av tyd-
liga och val avgransade regler. I det foljande lamnar vi forslag till
hur en mer teknikneutrallosning bor utformas.
Forfattningsgivning som reglerar integritetskansliga uppgifter

brukar ske genom lag (jfr prop. 1990/91 :60 s. SOoch 1997/98:44 s.
41). Det ar ocksa med den utgangspunkten som det nuvarande re-
gelsystemet kring trafikuppgifter ar utformat.
Rattegangsbalken och lagen om elektronisk kommunikation re-

glerar inte i detalj vilka uppgifter som de brottsbekampande myn-
digheterna har ratt att fa ut, annat an att det ska vara Fraga om
"uppgift om telemeddelanden" respektive "uppgift som angar ett
sarskilt elektroniskt meddelande". Regleringarna ar med andra ord
teknikneutrala och anger inte i detalj vilka typer av uppgifter det :ir
Fraga om. Pa samma vis innehaller varken lagen om elektronisk
kommunikation, forordningen med samma namn eller foreskrifter
fran PTS nagon upprakning i detalj av vilka typer av uppgifter som
leverantorerna far spara for exempelvis abonnentfakturering (6 kap.
6 § LEK och 35 § namnda forordning).
For att en tydlig reglering som ar sa teknikneutral som mojligt

ska astadkommas blir det nodvandigt att ha bestammelser som ror
lagringsskyldigheten i olika avseenden bade i lag, forordning och
myndighetsforeskrifter. I lag ska bl.a. de bestammelser finn as som
ger aligganden for enskilda (8 kap. 3 § regeringsformen). Som vi
utvecklar senare i betankandet ror det b1.a. skyldigheten for leve-
rantorer att lagra trafikuppgifter for brottsbekampande syften och
leverantorernas skyldighet att lagra uppgifterna pa ett sakert satt.
Detaljregleringen och den mer tekniska beskrivningen av vilka tra-
fikuppgifter som ska lagras behover inte finnas i lag. Det blir en
mer lamplig och teknikneutral reglering som scar sig over tid om
det i lag tas in en bestammelse om att regeringen i forordning re-
glerar den mer tekniska beskrivningen av lagringsskyldigheten.
Forordningen om elektronisk kommunikation reglerar i stort sett
enbart PTS verksamhet som tillsynsmyndighet. Vi bedomer att be-
stammelser som preciserar vilka trafikuppgifter som ska lagras inte
passar i den forordningen. Istallet foresIar vi en sarskild forordning
om lagring av trafikuppgifter m.m. for brottsbekampande syften.
Den reglering som innebar en mycket hog detaljniva, t.ex. rorande
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de sakerhetsatgarder som leverantorema ska vidta for att skydda
uppgifterna, bor ske i foreskrifter fran tillsynsmyndigheten.

Uppgifter som genereras eller behandlas ska lagras

I artike1 3 i direktivet om Iagring av trafikuppgifter anges att det
enbart ar de trafikuppgifter som den enskilde Ieverantoren genere-
rar eller behandlar som omfattas av Iagringsskyldigheten. Leveran-
toren kommer alltsa inte att ha skyldighet att "skaffa sig" alIa de
uppgifter Iagringsskyldigheten omfattar utan lagringsskyldigheten
for Ieverantoren omfattar endast de trafikuppgifter som genereras
eller behandlas i verksamheten. Direktivet innebar darmed inget
hinder mot exempelvis anonyma kontantkort. Finns daremot upp-
giftema nagon gang hos Ieverantoren oeh genereras eller behandlas,
aven om det bara ror sig om en ytterst kort tid, ska de Iagras. Detta
galler oavsett om uppgifterna lagras redan i dag av Ieverantoren el-
ler inte.
De uppgifter som lagringsskyldigheten omfattar enligt direkti-

vet om Iagring av trafikuppgifter far inte avsloja kommunikatio-
nens innehall (artikel 5). De forslag till lagring avotrafikuppgifter
som vi forestar utgar fran detta.

6.6.2 Strukturen

Forslag: Lagringsskyldigheten ska struktureras i kategorierna tele-
foni, meddelandehantering, Intemetatkomst oeh anslutningsform.

Tydligheten i regleringen ar viktig for att medborgarna i sa hog ut-
straekning som mojligt ska kunna forsra vad lagringsskyldigheten
omfattar oeh for att de berorda aktorerna ska forst:l vad som faller
in under regleringen oeh darmed kunna fullgora sina skyldigheter.
En klart oeh tydligt avgransad reglering ser vi som en av de faktorer
som bidrar till ett gott integritetsskydd oeh till att uppratthalla god
konkurrens oeh skapa ett gott innovations klimat oeh en mangfald
pa marknaden.
Mot bakgrund av teknikutveeklingen, dar olika sektorer gradvis

vaxer samman (konvergensen), overskadligheten oeh forstaeIsen
(inte minst fran berorda aktorer) har vi vah att arbeta efter en for-
fattningsmassig losning dar de olika teknikomddena ar uppdelade
pa ett mer teknikneutralt oeh framtidsorienterat satt an vad som
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foljer direkt av direktivet om lagring av trafikuppgifter. Direktivet
utgar frin att de olika omradena har ett "vertikalt" forhaIlande till
varandra, exempelvis sa skiljs fast, mobil oeh Internettelefoni it. I
den tekniska realiteten ar manga losningar i dagslaget kombinatio-
ner. Som exempel kan namnas att en fast telefon elIer en mobiltele-
fon kan anvandas for Internethkomst med vars hjalp Internettele-
foni kan anvandas. Utan att ga in pa tekniska detaljer ar ett annat
exempel att ett oeh samma samtal kan ga frin en mobiltelefon till
en fast telefon oeh transitering (trunking) kan ske med hjalp av
Internettelefoni mellan mobilnatet oeh det fasta telenatet. For att
askadliggora nagot av komplexiteten kan foljande bild avseende
telefoni anvandas.

Mobiltelefoni
IP-telefoni via uppringd (GPRS. 3G modem)
Internetuppkoppli ng

IP-telefoni via fast InternetfOrbindelse (bredband)
IP-telefoni via uppringd (modem via fasta telenatet)
Internetuppkoppli ng

Telefoni pa ·traditionellt· vis

Ett satt att fa en sa teknikneutral reglering som mojligt som liter
regleringen battre avspegla hur systemen rent faktiskt fungerar, ar
att anlagga ett mer "horisontellt" synsatt vid tolkningen oeh ge-
nomforandet av direktivet. Darmed kan det skapas en struktur som
battre kommer att sta sig over tiden. Exempelvis kommer nya
kommunikationstjanster att kunna omfattas av forfattningstexten
pa ett myeket mer tydligt satt. De forandringar i regelverket som
kan komma att kravas i framtiden blir med vir losning mer begran-
sade an vad de annars hade blivit.
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Vart satt att strukturera de uppgifter som ska lagras utgar fran
foljande uppdelning i forfattningstexten.

1.Telefoni
2. Meddelandehantering
3.Internedtkomst
4. Anslutningsform

6.6.3 Telefoni

Begreppet telefonitjanst definieras i 1 kap. 7 § LEK som en elek-
tronisk komrnunikationstjanst som innebar mojlighet att ringa upp
elIer ta ernot sam tal via ett eHer flera nummer inom en nation ell
elIer internationell nummerplan, inklusive nodsamtal. Samtal defi-
nieras i samma bestammelse som forbindelse for overforing av tal
som medger tvavagskommunikation i vad som for anvandaren upp-
fattas som realtid.
Manga Internettelefonitjanster medger inte alltid att nodsamtal

genomfors. Den definition av telefonitjanst som anvands i lagen
om elektronisk kommunikation blir darfor for snav for att kunna
anvandas i detta sammanhang. Telefoni enligt vart forslag bor dar-
for definieras som i 1 kap. 7 § LEK men utan kravet att nodsamtal
ska kunna genomforas.
I artikel 2 i direktivet om lagring av trafikuppgifter definieras te-

lefonitjanst som uppringning (inbegripet rosttelefoni, rostmedde-
landen, konferenssamtal och datatelefoni), extratjanster (inbegripet
omstyrning och overflyttning av sam tal) och meddelandeformed-
ling och rnultimedietjanster (inbegripet SMS, EMS och multime-
dietjanster) .
Vid telefoni finns en uppringande och en uppringd part som kan

anges med olika typer av "adresser", t.ex. anvandar-ID eHer s.k.
E.164-nurnmer ("vanligt telefonnummer").
PIS beskriver telefoninummerplanen och dess principer pa fol-

jande satt.

Telefoninummerplan specificerar formatet och strukturen pa
de nummerserier som anvands i planen. Dessa nummerserier
ar uppdelade i grupper, framst genom nationella destina-
tionskoder (NDC), for att kunna identifiera specifika delar
som anvands for identifikation, dirigering och debiteringsan-
damal for att identifiera abonnenter, anvandare och tjanster.
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Telefoninummerplanen innehaHer inte prefix, suffix eHer an-
nan extra information som behovs for att fullfolja en sam-
talsuppkoppling. S:1dan information, s:1som internationellt
prefix 00, nationellt prefix 0 och operators prefix 95XX, ingar
i nummertagningsplanen som anger hur nummerplanen an-
vands.
Ur nummerplanens nummerserier tilldelar PTS antingen

enskilda nummer (inom 11X-serien) eller nummerblock till
framst operatorer och tjansteleverantorer genom utfardande
av tills rand.
Majoriteten av numren i telefoninummerplanen ar s.k.

E.164-nummer som darmed ar nabara fran andra lander ge-
nom internationell nummertagning och med en nummer-
langd om maximal! 15 siffror i det internationella formatet.
Utover dessa E.164-nummer innehaller aven den nationella
telefoninummerplanen, som ar den nationella implemente-
ringen av den intemationella E.164-nummerplanen, andra na-
tioneHa telefonnummer som inte ar nabara fran andra lander
och har avses framst korta servicenummer i 11X-serien.
Sverige tillampar en oppen plan med nationellt prefix O.

En oppen plan innebar att landet ar indelat i olika geografiska
omraden, riktnummeromraden, inom vilka det ir mojligt att
sla endast abonnentnumret. En nummerplan dar det fulls tan-
diga telefonnumret inklusive riktnummer maste slas, kallas
sluten plan.
Tre grundlaggande principer galler for den svenska num-

merplanens struktur och hantering:
AlIa nummerserier ska vara oppna och kunna nas fran aHa

elektroniska kommunikationsnat.
Det ska vara mojligt med nummerportabilitet mellan

tjansteleverantorer.
Det ska i nummerhanseende vara mojligt att na sadana nat

och tjanster hos olika tjansteleverantorer pa likvardigt satt.

Telefoni enligt vart forslag ska omfatta fall dar E.164-nummer an-
vands, dvs. nummer ur en telefoninummerplan. Definitionen av
telefoni inkluderar darmed fast och mobil telefoni och de fiesta In-
ternettelefonitjanster. Intemettelefoni som anvander andra "adres-
ser" som identifiering kommer inte att omfattas. En konsekvens av
v:lr tolkning kan bli att en del kommunikationstjanster for overfo-
ring av tal i realtid inte kommer att falla under lagringsskyldighe-
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ten. Med telefoni avses inte kommunikation som omfattas av be-
greppet meddelandehantering (se avsnitt 6.10).
Som framgar i det foljande har vi for telefoni utformat en gene-

rell del som galler for fast, mobil oeh Internetteleforu. Utover den-
na del behover det sarskilt anges att vissa uppgifter ar speeifika for
mobil respektive Internettelefoni.

6.6.4 Meddelandehantering

Vi har vah att anvanda begreppet meddelandehantering for att be-
skriva overforing av e1ektroniskt meddelande som framst SMS,
MMS oeh elektronisk post. Det ar alltsa tjanster som framfor allt
anvander protokoll som SMTP (Simple Mail Transfer Protocol,
RFC 2821 oeh RFC 2822, IETF) oeh SMPP (Shon Message Peer
vS.O, SMS Forum). Det forhallandet att det i dag ar mojligt att
skieka SMS saval fdn en mobil som en fast telefon oeh via elektro-
nisk post tydliggor att den horisontella struktur vi har vah ar att
foredra framfor den vertikala som Finns i direktivet om lagring av
trafikuppgifter.

6.6.5 Internetatkomst

Internedtkomst avser mojligheten att overfora s.k. IP-paket med
hjaIp av olika tekniker (anslutningsform) oeh ger anvandaren at-
komst till Internet. I praktiken innebar detta att anvandaren tillde-
las en eHer flera IP-adresser for kommunikation. IP-adresserna kan
vara fasta eller dynamiska (DHCP).

6.6.6 Anslutningsform

Den kapaeitet som ger mojlighet till overforing av IP-paket for att
fa Internedtkomst har vi vah att beteekna anslutningsforrn. Exem-
pel pa anslutningsform ar DSL (vilket i sin tur kan ske med hjalp av
leverantorer av t.ex. bitstromsaeeess), fiberoptiska anslutningar, 3G
(UMTS), GSM (GPRS) , vanliga traditionella telefonmodem oeh
WLAN (tradlost nat).
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6.7 Vilka uppgifter ska lagras vid telefoni?

Forslag: Vid telefoni ska foljande uppgifter lagras:
- Uppringande telefonnummer
- Nummer som slagits oeh nummer till vilka samtalet styrts
- Uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare
- Datum oeh sparbar tid da kommunikationen paborjades oeh av-
slutades
- Den tjanst som anvants
- Slutpunkter

6.7.1 Uppringande telefonnummer

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• det uppringande telefonnumret
• tiHdelade anvandar-ID
• anvandar-ID oeh telefonnummer vilka tilldelats kommu-

nikationen i det allmanna telenatet

Uppgifter om uppringande telefonnummer ar nodvandiga for att
spira oeh identifiera en kommunikationskalla oeh for att identifiera
anvandarnas kommunikationsutrustning, eller den utrustning som
de tros ha anvant.

6.7.2 Nummer som slagits och nummer till vilka samtalet
styrts

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• det eHer de nummer som slagits (det eller de uppringda
telefonnumren), aeh, i fall sam beror tillaggstjanster s:1-
sam omstyrning oeh overflyttning av sam tal, det eHer de
nummer till vilket eller vilka samtalet styrs

• anvandar-ID eller telefonnummer sam tiHdelats den eller
de avsedda mottagarna av ett Internettelefonsamtal

• uppringda telefonnummer

Uppgifter am nummer sam slagits aeh nummer till vilka samtalet
styrts ar nodvandiga for att identifiera slutmalet for en kammuni-
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kation oeh for att identifiera anvandarnas kommunikationsutrust-
ning, eller den utrustning som de tros ha anvam.

6.7.3 Uppgifter om abonnent och registrerad anvandare

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• abonnentens eller den registrerade anvandarens namn
och adress

• namn pa och adress till den abonnent eller registrerade
anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvan-
daridentiteten eller telefonnumret tilldelades vid tid-
punkten for kommunikationen

• abonnentens (abonnenternas) elIer den elIer de registre-
rade anvandarnas namn och adress

• namn pa oeh adress till abonnenten (abonnenterna) eller
den eller de registrerade anvandarna och det anvandar-ID
som tilIdelats den avsedda mottagaren av kommunika-
tlonen

Uppgifter om abonnent elIer registrerad anvandare ar nodvandiga
for att spara oeh identifiera en kommunikationskalla oeh for att
identifiera slutmalet for en kommunikation.
Namn och adress ar inte unika begrepp for att identifiera en viss

person elIer organisation. Mot den bakgrunden oeh med tanke pa
att leveramorerna ibland anvander andra begrepp for att registrera
kunder och anvandare, ska lagringsskyldigheten innefatta inte en-
bart namn och adress utan aven person- oeh organisationsnummer,
vilket ar uppgifter som i vart land anvands for att sakert identifiera
nagon. Vi ser inte detta som en lagringsskyldighet utover direktivet
om lagring av trafikuppgifter (se vidare avsnitt 6.14).
Det kan namnas att uppgift om personnummer far behandlas

utan samtycke bara nar det ar klart motiverat med hansyn till an-
damiHet med behandlingen, vikten av en saker identifiering elIer
nagot annat beaktansvart skal (22 § PUL). Den bestammelsen
hindrar enligt var bedomning inte att lagringsskyldigheten avscr
iven person- eller organisationsnummer.
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6.7.4 Datum och sparbar tid da kommunikationen paborjades
och avslutades

Direktivct om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• datum oeh tid da kommunikationen paborjades oeh av-
slutades

• datum oeh tid for pa- respektive avloggning i den Inter-
netbaserade e-posttjansten eller Intemettelefonitjansten
inom en given tidszon

Uppgifter om datum oeh sparbar tid dol kommunikationen pabor-
jades oeh avslutades ar nodvandiga for att identifiera datum, tid-
punkt oeh varaktighet for en kommunikation.
Som nyss namndes anger direktivet om lagring av trafikuppgif-

ter att syftet med att lagra dessa uppgiftcr ar att identifiera datum,
tidpunkt oeh varaktighet for en kommunikation. For telefoni i fasta
nat oeh for mobil telefoni anger direktivet att for det syftet ska
uppgift om datum oeh tid da kommunikationen paborjades oeh
avslutades lagras (se den forsta eiterade punkten ovan). For Inter-
nettelefoni anger direktivet att uppgift om pa- oeh avloggningstid-
punkter ska lagras. Det ar mojligt att vara "paloggad" under myeket
langa tidsperioder. Pa- oeh avloggning innebar alltsa inte nodvan-
digtvis start- oeh slutpunkt for en kommunikation. Syftet med di-
rektivet ar att sakerstalla att de brottsbekampande myndighetema
kan fa tillgang till trafikuppgifter av betydelse for utredningsarbe-
tet. Det ar orimligt att tanka sig att pa- oeh avloggningstidpunkter-
na, mellan vilka det kan forflyta ar, skulle vara av sadan vikt for det
arbetet att det ar dessa tidpunkter som avses i direktivet oeh inte de
tidpunkter som pa ett myeket mer direkt satt kan knytas till en
persons handlingar, dvs. tidpunkterna for sjalva kommunikationen.
Mot den bakgrunden bar direktivets uttryek att det ar uppgifter
om kommunikationen som ska lagras tolkas sa att det ar sjalva
kommunikationens borjan oeh slut som avses aven vid Internette-
lefoni (se vidare avsnitt 6.14).
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6.7.5 Den tjanst som anvants

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• den telefonitjanst som anvands
• den Intemettjanst som anvands

Uppgifter om den tjanst som anvants ar nodvandiga for att identi-
fiera typen av kommunikation.
I anikel 2 i direktivet om lagring av trafikuppgifter definieras te-

lefonitjanst som uppringning (inbegripet rosttelefoni, rostmedde-
landen, konferenssamtal oeh datatelefoni), extratjanster (inbegripet
omstyrning oeh overflyttning av samtal) oeh meddelandeformed-
ling 'oeh multimedietjanster (inbegripet SMS, EMS oeh multi me-
dietjanster). Nagon motsvarande definition av begreppet Intemet-
tjanst Finns inte i direktivet.
Van satt att strukturera lagringsskyldigheten innebar att under

den har aktuella rubriken faller den del av telefonitjanst som inte
avser meddelandehantering.
Med tjanst avses t.ex. rostbrevIada, vidarekoppling oeh/ eller

omstyrnmg.

6.7.6 Slutpunkter

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• det uppringande telefonnumret for uppringda forbindel-
ser

• DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare

Uppgifter om slutpunkter ar nodvandiga for att identifiera anvan-
darn as kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de
tros ha anvant.
Med slutpunkt avses den tekniska utrustningen i en fysisk and-

punkt som star under leverantorens kontroll, sasom telefonvaxlar,
routers, portnummer, utrustningsidentitet, MAC-adresser oeh
abonnemangsidenti tet.
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6.8 Vilka ytterligare uppgifter ska lagras vid mobil
telefoni?

Forslag: Vid mobil telefoni ska dessutom foljande uppgifter lagras:
_ Den uppringande oeh den uppringda part ens abonnemangsidenti-
tet oeh utrustningsidentitet
_ Lokaliseringsinformation for kommunikationens borjan oeh slut
_ Datum, sparbar tid oeh lokaliseringsinformation for den forsta
aktiveringen av en forbetald anonym tjanst
Bedomning: En lagringsskyldighet for lokaliseringsinformation
avseende kommunikationens slut gar utover direktivet om lagring
av trafikuppgifter men kan motiveras utifran en avvagning mellan
brottsbekampningsintresset oeh integritetsskyddet enligt direktivet
om integritet oeh e1ektronisk kommunikation.

6.8.1 Den uppringande och den uppringda partens
abonnemangsidentitet och utrustningsidentitet

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• den uppringande part ens IMSI (International Mobile
Subscriber Identity)

• den uppringande partens IMEI (International Mobile
Equipment Identity)

• den uppringda partens IMSI
• den uppringda partens IMEI

Uppgifter om den uppringande oeh den uppringda part ens abon-
nemangsidentitet oeh utrustningsidentitet ar nodvandiga for att
identifiera anvandarnas kommunikationsutrustning, eller den ut-
rustning som de tros ha anvant.
IMSI oeh IMEI ar alltfor tekniska begrepp for att kunna sta sig

over tiden. De begrepp som i stallet anvands ar abonnemangsiden-
titet oeh utrustningsidentitet.
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6.8.2 Lokaliseringsinformation for kommunikationens borjan
och slut

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• lokaliseringsbeteekning (cell-ID) for kommunikationens
borjan

• uppgifter som identifierar eellernas geografiska placering
genom referens till deras lokaliseringsbeteekning (eell-
ID) under den period som kommunikationsuppgifterna
lagras

Lokaliseringsinformation ar enligt vir mening ett battre uttryek an
direktivets lokaliseringsbeteckning. Uppgifter om lokaliseringsin-
formation for kommunikationens borjan ar nodvandiga for att
identifiera lokaliseringen av mobil kommunikationsutrustning.
En mobiltelefon har regelbundet kontakt med kommunika-

tionsnatet aven nar telefonen enbart ar paslagen utan att nagot
samtal ager rum. Aven under sHana omstandigheter gcnereras sa-
ledes lokaliseringsinformation. De uppgifterna omfattas dock inte
av direktivet om Iagring av trafikuppgifter. NiT en mobiltelefon
anvands for atkomst till Internet kallas anslutningsformen UMTS
cller GPRS for 3G respektive GSM. I sadana fall ska Iokaliserings-
information lagras enligt vad som foljer av avsnitt 6.11.5 eller
6.12.2.
Av direktivet foljer a,lltsa att lokaliseringsinformation for kom-

munikationens borjan ska lagras.
De brottsbekampande myndigheterna har anfort att de oeksa

har behov av att fa lokaliseringsinformation avseende kommunika-
tionens slut. Inforandet av en skyldighet att lagra lokaliseringsin-
formation avseende kommunikationens slut forutsatter att det
finns ett behov av uppgifterna for brottsbekampningsandamal oeh
att lagringsskyldigheten bedoms vara en nodvandig atgard enligt de
overvaganden som ska goras enligt artikel 15.1 i direktivet om in-
tegritet oeh elektronisk kommunikation.
Mobiltelefoner anvands ofta i samband med brott, bade fore,

under oeh efter garningen. Ett exempel ar grova ran dar mobiltele-
foner anvands som sambandsutrustning under transporten fram till
den plats dar brottet ska begas, under sjalva brottets utforande oeh
under flykten fran brottsplatsen. Att de brottsbekampande myn-
digheterna i sadana sammanhang cnbart ska kunna fa uppgifter om
var mobiltelefonen funnits inledningsvis innebar enligt myndighe-
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terna en klar begransning i det brottsbekampande arbetet. Det bor-
de enligt myndigheterna finnas en lagringsskyldighet for lokalise-
ringsuppgifter inte bara for kommunikationens borjan utan ocksa
for dess slut och for pagaende kommunikation en gang per minut.
Vi kan konstatera att lokaliseringsinformation for kommunika-

tionens borjan manga ganger inte ails ar tillrackligt for de brottsbe-
kampande syftena. Det framstar som sjalvklart att ocksa lokalise-
rings information for kommunikationens slut ar nodvandig. I annat
fall skulle det vara for enkelt att i en kriminell verksamhet vilseleda
myndigheterna med klart negativa foljder for utredningsarbetet.
Detta har ocksa beaktats i exempelvis den danska regleringen, som
foreskriver lagringsskyldighet for lokaliseringsuppgifter aven
rorande kommunikationens slut. Vi anser att lagringen ar motive-
rad och proportionerlig och foresIar en sadan lagringsskyldighet
aven for kommunikationens slut.
De brottsbekampande myndigheterna har ocksa framfort ett

behov av lokaliseringsinformation for pagaende kommunikation,
eftersom en garningsman mycket val kan ha paborjat och avslutat
kommunikationen pa andra platser an brottsplatsen. Vill man som
brottsling forsvara utredningsarbetet yore det enkeIt att paborja ett
samtal pa en plats och lata det samtalet paga, kanske under avsevard
tid, under det att man forflyttar sig och pa sa satt undviker att lam-
na efter sig lokaliseringsinformation, t.ex. rorande ran och smugg-
lingsresor med narkotika.
Om lagring skulle genomforas for uppgifter om pagaende kom-

munikation skulle det i princip innebara att alIa mobilanvandares
rorelser under pagaende sam tal skulle lagras med jamna mellanrum,
t.ex. varje minut eller en gang i tim men. Det torde av de fIesta upp-
fattas som ett stort intrang i den personliga integriteten. Det skulle
ocksa fora med sig stora lagringsvolymer och kostnader. Aven om
vi delar uppfattningen att informationen skulle vara mycket varde-
full frin brottsbekampningssynpunkt anser vi att det behovet inte
uppvager det integritetsintrang som uppkommer om lokaliserings-
information skulle lagras for pagaende kommunikation och inte
ens om den informationen begransades till lokalisering en gang i
timmen. Vi foresiar darfor inte nagon lagringsskyldighet for lokali-
seringsinformation under pagaende kommunikation.

150



SOU 2007:76 Trafikuppgifter som ska lagras

Datum, sparbar tid och lokaliseringsinformation for den
forsta aktiveringen av en forbetald anonym tjanst

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• vid forbetalda anonyma tjanster, datum och tid for den
forsta aktiveringen av tjansten och den lokaliseringsbe-
teckning (cell-ID) fran vilken tjansten aktiverades

6.8.3

Uppgifter om datum, sparbar tid och lokaliseringsinformation for
den forsta aktiveringen av en forbetald anonym tjanst ar nodvandi-
ga for att identifiera anvandarnas kommunikationsutrustning, eller
den utrustning som de tros ha anvant.
Som angcs i avsnitt 6.8.2 ar lokaliseringsinformation ett battre

uttryck att anvanda an direktivets lokaliseringsbeteckning.

6.9 Vilka ytterligare uppgifter ska lagras vid
Internettelefoni?

Forslag: Vid Intemettelefoni ,)<3 desmtom foljande uppgifter lag-I
ras:
- Uppringande parts IP-adresser
- Uppringd parts IP-adresser

6.9.1 Uppringande och uppringd parts IP-adresser ,
r-

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• tilldelade anvandar-ID
• namn pi och adress till den abonnent eller registrerade

anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvan-
daridentiteten eller telefonnumret tilldelades vid tid-
punkten for kommunikationen

• anvandar-ID eller telefonnummer som tilldelats den eller
de avsedda mottagarna av ett Internettelefonsamtal

• datum och tid for pa- rcspektive avloggning i Internet-
atkomsttjansten inom en given tidszon tillsammans med
IP-adressen, oavsett om den ar dynamisk eller statisk,
som en kommunikation tilldelats av Internetatkomstle-
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verantoren till en kommunikation oeh abonnents eller
registrerad anvandares anvandar-ID

Uppgifter om uppringande oeh uppringd pans IP-adresser ar nod-
vandiga for att spara oeh identifiera en kommunikationskalla oeh
slutmalet for en kommunikation (avsedd mottagare) samt for att
identifiera datum, tidpunkt oeh varaktighet for en kommunikation.

6.10 Vilka uppgifter ska lagras vid
meddelandehantering?

Forslag: Vid meddelandehantering ska foljande uppgifter lagras:
- Avsandarens oeh mottagarens meddelandeadress
- Uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare
_ Datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i meddclandetjans-
ten
_ Datum oeh sparbar tid for avsandande oeh mottagande av medde-
landet
- Den tjanst som har anvants oeh sparbar tid for anvandandet

6.10.1 Avsandarens och mottagarens meddelandeadress

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• tilldelade anvandar-ID
• namn pa oeh adress till den abonnent eller registrerade

anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvan-
daridentiteten eller telefonnumret tilldelades vid tid-
punkten for kommunikationen

• anvandar-ID eHer telefonnummer som tilldelats den el-
ler de avsedda mottagarna av ett Internettelefonsamtal.

• namn pa oeh adress till abonnenten (abonnenterna) eller
den elIer de registrerade anvandarna oeh det anvandar-
ID som tilldelats den avsedda mottagaren av kommuni-
kationen

Uppgifter om avsandarens oeh mottagarens meddelandeadress
(t.ex. e-postadresser oeh telefonnummer) ar nodvandiga for att
spara oeh identifiera en kommunikationskalla oeh for att identifiera
slutmalet for en kommunikation.
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6.10.2 Uppgifter om abonnent och registrerad anvandare

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• abonnentens eHer den registrerade anvandarens namn
oeh adress

• namn pa oeh adress till den abonnent eHer registrerade
anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvan-
daridentiteten eller telefonnumret tiHdelades vid tid-
punkten for kommunikationen

• abonnentens (abonnenternas) eller den eller de registre-
rade anvandarnas namn oeh adress

• namn pi oeh adress till abonnenten (abonnenterna) eller
den eHer de registrerade anvandarna oeh det anvandar-ID
som tilldelats den avsedda mottagaren av kommunika-
£lonen

Uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare ar nodvandiga
for att spira oeh identifiera en kommunikationskalla oeh for att
identifiera slutmalet for en kommunikation. Det ror sig om namn,
adress samt person- eHer organisationsnummer, dvs. samma upp-
gifter som vid teIdoni, Internetltkomst oeh anslutningsform (se
avsnitt 6.7.3, 6.11.2 oeh 6.12.1).

6.10.3 Datum och sparbar tid for pa- och avloggning i
meddelandetjansten samt for avsandande och
mottagande av meddelandet

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• datum oeh tid da kommunikationen paborjades oeh av-
slutades

• datum oeh tid for pi- respektive avloggning i den Inter-
netbaserade e-posttjansten eller Internettelefonitjansten
inom en given tidszon

Uppgiftcr om datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i med-
delandetjansten samt for avsandande oeh mottagande av meddelan-
det iir nodvandiga for att identifiera datum, tidpunkt oeh varaktig-
het for en kommunikation.
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Vi har i avsnitt 6.7.4 redogjort for var tolkning av direktivet vad
galler begreppet kommunikation i farhallande till pa- oeh avlogg-
ning. Samma resonemang blir tillampligt aven har vad avser avsan-
dande oeh mottagande av meddelandet.

6.10.4 Den tjanst som har anvants och sparbar tid for
anvandandet

Direktivet am lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fal-
jande uppgifter ska lagras.

• datum oeh tid for pa- respektive avloggning i Internet-
ltkomsttjansten inom en given tidszon tillsammans med
IP-adressen, oavsett am den ar dynamisk eller statisk,
som en kommunikation tilldelats av 1nternetatkomstlc-
verantaren till en kommunikation oeh abonnents eller
registrerad anvandares anvandar-ID

• datum oeh tid for pa- respektive avloggning i den 1n-
ternetbaserade e-posttjansten eller 1nternettelefonitjans-
ten inom en given tidszon

• den telefonitjanst som anvands
• den 1nternettjanst som anvands

Uppgifter om den tjanst som har anvants oeh sparbar tid for an-
vandandet ar nadvandiga far att identifiera datum, tidpunkt oeh
varaktighet for en kommunikation oeh far att identifiera typen av
kommunikation.
I artikel 2 i direktivet om lagring av trafikuppgifter definieras te-

lefonitjanst som uppringning (inbegripet rasttelefoni, rastmedde-
landen, konferenssamtal oeh datatelefoni), extratjanster (inbegripet
omstyrning oeh averflyttning av samtal) oeh meddelandefarmed-
ling oeh multimedietjanster (inbegripet SMS, EMS oeh multime-
dietjanster).
Vart satt att strukturera lagringsskyldigheten innebar att under

den har aktuella rubriken faller den del av telefonitjanst som avser
meddelandehantering. For den del som vi beteeknar som telefoni
hanvisas till avsnitt 6.7.5.
Med tjanst avses exempelvis vidaresandning oeh/ eller omstyr-

ning. Uppgifterna ska lagras oavsett om ett meddelandeutbyte har
skett eller inte.
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6.11 Vilka uppgifter ska lagrasvid Internetatkomst?

Forslag: Vid Internedtkomst ska foljande uppgifter lagras:
- Anvandarens IP-adresser
- Uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare
- Datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i Internettjansten
- Typen av Internetanslutning som anvants
- Slutpunkter

6.11.1 Anvandarens IP-adresser

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• tilldelade anvandar-ID
• namn pi oeh adress till den abonnent eller registrerade

anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvan-
daridentiteten eller telefonnumret tilldelades vid tid-
punk ten for kommunikationen

Uppgifter om anvandarens IP-adresser ar nodvandiga for att spara
oeh identifiera en kommunikationskalla.

6.11.2 Uppgifter om abonnent och registrerad anvandare

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att £01-
jande uppgifter ska lagras.

• namn pi oeh adress till den abonnent eller registrerade
anvandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvan-
daridentiteten eller telefonnumret tilldelades vid tid-
punkten for kommunikationen

Uppgifter om abonnent oeh registrerade anvandare ar nodvandiga
for att spara och identifiera en kommunikationskalla. Det ror sig
am namn, adress samt person- eller organisationsnummer, dvs.
samma uppgifter som vid telefoni, meddelandehantering oeh an-
slutningsform (se avsnitt 6.7.3, 6.10.2 Deh 6.12.1).

,.-
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6.11.3 Datum och spiubar tid for pa- och avloggningi
Internettjansten

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att fa 1-
jande uppgifter ska lagras.

• datum och tid for pa- respektive avloggning i Internedt-
komsttjansten inom en given tidszon tillsammans med
IP-adressen, oavsett om den ar dynamisk eHer statisk,
som en kommunikation tilldelats av Internetatkomstle-
verantoren till en kommunikation och abonnents eHer
registrerad anvandares anvandar-ID

Uppgifter om datum och sparbar tid for pa- och avloggning i In-
ternettjansten ar nodvandiga for att identifiera datum, tidpunkt och
varaktighet for en kommunikation.

6.11.4 Typen av Internetanslutning som anvants

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• det uppringande telefonnumret for uppringda forbinde1-
ser

• DSL (Digital Subscriber Line) eHer annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare

Uppgifter om typen av Internetanslutning som anvants ar nodvan-
diga for att identifiera anvandarnas kommunikationsutrustning,
eHer den utrustning som de tros ha anvant.

6.11.5 Slutpunkter

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• det uppringande telefonnumret for uppringda forbindel-
ser

• DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare

Uppgifter om slutpunkter ar nodvandiga for att identifiera anvan-
darnas kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de
tros ha anvant.
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Med slutpunkt avses den tekniska utrustningen i en fysisk and-
punkt som star under leverantorens kontroll, sasom telefonvaxlar,
routers, portnummer, utrustningsidentitet, MAC-adresser och
abonnemangsidentitet. Dessutom innefattas i direktivets begrepp
"annan slutpunkt" uppgifter om leverantoren av anslutningsform,
dvs. den som tillhandahaller den kapacitet som ger mojlighet till
overforing av IP-paket for att fa Internethkomst. Manga Internet-
leverantorer tillhandahaller Internedtkomst via forhyrd anslut-
ningsform. For att de brottsbekampande myndighetema ska kunna
fa de uppgifter som behovs, kravs att myndigheterna ocksa far
kannedom om vern de ska vanda sig till med en begaran om uppgif-
terna.

6.12 Vilka uppgifter ska lagras vid verksamheter som
tillhandahaller kapacitet som ger mojlighet till
overforing av IP-paket for att fa
Internetatkomst (anslutningsform)?

Forslag: Vid verksamheter som tillhandahaller kapacitet som ger
mojlighet till overforing av IP-paket for att fa Internetatkomst ska
foljande uppgifter lagras:
- Uppgifter om abonnent
_ Vilken typ av kapacitet for overforing som har anvants och spar-
bar tid for anvandandet
- Slutpunkter

6.12.1 Uppgifter om abonnent

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryckligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• namn pa och adress till den abonnent eller registrerade an-
vandare som IP-adressen (Internet Protocol), anvandar-
identiteten eller telefonnumret tilldelades vid tidpunkten
for kommunikationen

• DSL (Digital Subscriber Line) eller annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare

Uppgifter om abonnent ar nodvandiga for att spira och identifiera
en kommunikationskalla oeh for att identifiera avsandarnas kom-
munikationsutrustning, eller den utrustning som de tros ha anvant.
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Det ror sig om namn, adress samt person- eIler organisationsnum-
mer, dvs. samma uppgifter som vid telefoni, meddelandehantering
oeh Internedtkomst (se avsnitt 6.7.3,6.10.2 oeh 6.11.2).

6.12.2 Viiken typ av kapacitet for overforing sam har anvants
och spiubar tid for anvandandet samt slutpunkter

Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger uttryekligen att fol-
jande uppgifter ska lagras.

• det uppringande telefonnumret for uppringda forbindel-
ser

• DSL (Digital Subscriber Line) elIer annan slutpunkt for
kommunikationens avsandare

Uppgifter om typen av kapaeitet som har anvants vid en viss tid-
punkt oeh sIutpunkter ar nodvandiga for att identifiera anvandar-
nas kommunikationsutrustning, eller den utrustning som de tros
ha anvant.
ExempeI pi kapacitet for overforing ar DSL (vilket i sin tur kan

ske med hjalp av leverantorer av t.ex. bitstromsaceess), fiberoptiska
anslutningar, 3G (UMTS), GSM (GPRS), vanliga traditionelIa tele-
fonmodem och WLAN (tddlost nat).
Direktivet anvander som synes begreppet "DSL elIer annan slut-

punkt". Dar innefattas den teknik som manga Internetatkomstleve-
rantorer har som sina respektive slutpunkter. Med slutpunkt avses
den tekniska utrustningen i en fysisk andpunkt som star under le-
verantorens kontrolI, sasom telefonvaxlar, routers, portnummer,
utrustningsidentitet, MAC-adresser oeh abonnemangsidentitet.

6.13 Misslyckad uppringning m.m.

Forslag: Lagringsskyldigheten ska galla iiven vid misslyckad upp-
nngmng.
Bedomning: En lagringsskyldighet for misslyekad uppringning
innefattar uppgifter som inte lagras eIler loggas av leverant6ren oeh
gar ut6ver dircktivct om lagring av trafikuppgifter men kan motive-
ras uti fran en avvagning melIan brottsbekampningsintresset oeh
integritetsskyddet enligt direktivct om integritct oeh elektronisk
kommunikation.
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6.13.1 Misslyckad uppringning

Misslyckad uppringning tas upp i artikel3 i direktivet om lagring av
trafikuppgifter. Med detta avses att samtal kopplas men att ingen
svarar pa uppringningen. Misslyekad uppringning kan oeksa bero
pa att det skett ett ingrepp av driften i kommunikationsnatet sa att
samtal har kopplats fram utan att na mottagaren. Det sistnamnda
kan leda till att den som forsoker ringa far ett meddelande om att
abonnenten inte kan nas for tillfallet.
Enligt direktivet ska lagringsskyldighet galla misslyckad upp-

ringning under forutsattning att uppgifterna lagras eller loggas av
leverantoren (artike13).
De brottsbekampande myndigheterna har anfort att de har be-

hov- av trafikuppgifter som galler misslyekad uppringning. De har
uppgivit att i dagslagct lagras/loggas uppgifter rorande misslyekad
uppringning hos vissa leverantorer men inte hos andra. Myndighe-
terna har oeksa berattat att sadana uppgifter allmant sett ar lika vik-
tiga som uppgifter om "lyekade" samtal. Det ar med andra ord lika
viktigt att fa reda pa t.ex. vern som !6rs6kte kontakta vern, nar for-
soket gjordes, var personen befann sig oeh vilken typ av kommuni-
kation som anvandes, som att fa reda pa vern som lyckades kontakta
vern etc. Uppgifter om misslyekad uppringning kan lika val som ett
lyekat sam tal ge de brottsbekampande myndigheterna information
som t.ex. idcntifierar garningsman oeh knyter dessa till varandra
oeh till p!atser. Exempelvis anvands "misslyekad uppringning" som
ctt kommunikationssatt mellan garningsman vid genomforandet av
brott.
En lagringsskyldighet avseende misslyekad uppringning utover

direktivet om lagring av trafikuppgifter kan inforas endast om det
ar motiverat utifran de overvaganden som ska goras enligt artikel
15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk kommunikation.
Vi instammer med de brottsbekampande myndigheterna i be-

domningen att det Finns ett lika stort behov av uppgifter rorande
misslyekad uppringning som rorande de sam tal som har lyekats. Vi
ser inte heller att en pa det sattet utformad generell lagringsskyl-
dighet for sadana uppgifter skulle vara mer integritetskrankande an
den lagringsskyldighet som galler trafikuppgifter rorande samta!
som lyekats oeh trafikuppgifter om misslyekad uppringning som
har lagcats elIer loggats. Dessutom skulle den begransning som lig-
ger i direktivet kunna leda till att de brottsbekampande myndighe-
terna inte far tillgang till uppgifter som de far i dag. Vi foresIar dar-
for att lagringsskyldigheten ska galla vid misslyckad uppringning
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fullt ut utan den begransning som ligger i direktivet om att uppgif-
terna inte bara ska vara behandlade utan aven lagrade eller loggade
av leverantoren.

6.13.2 Samtal som inte kopplas tram

I artikel3 tas aven en annan typ av "misslyekade samtal" upp, nam-
ligen samtal som inte kopplats fram. Det ror t.ex. situationer dar
det intraffat nagot tekniskt fel oeh inget meddelande lamnas om att
abonnenten inte kan nas. Uppgifter om sadana samtal omfattas ut-
tryekligen inte av direktivet om lagring av trafikuppgifter. De
brottsbekampande myndigheterna har uppgett att det inte Finns
nagot patagligt behov av en lagringsskyldighet for sadana uppgifter
oeh vart forslag omfattar inte lagringsskyldighet i dessa fall.

6.14 Sammanfattning av vira bedomningar om
lagringsskyldighet utover direktivet m.m.

Bedomning: Lagringsskyldigheten for uppgifter om abonnents oeh
registrerad anvandares person- oeh organisationsnummer liksom
for uppgifter om datum oeh spacbar tid cia kommunikationen pa-
borjades oeh avslutades vid Internettelefoni oeh datum oeh sparbar
tid for avsandande oeh mottagande av meddelande vid meddelan-
dehantering foljer av direktivet om lagring av trafikuppgifter.
Den lagringsskyldighet utover direktivet som vi foresIar for

uppgiftcr om lokalisering vid mobiltsamtals slut oeh for uppgifter
som inte lagras eller loggas vid misslyekad uppringning motiveras
av behovet av dessa uppgifter i brottsbekampningen oeh av att det-
ta behov overvager det integritetsintrang som lagringen medfor.
Lagringsskyldigheten kan saledes motiveras utifran artikel 15.1 i
direktivet om integritet oeh elektronisk kommunikation.

Pa nagra punkter har vi foreslagit en lagringsskyldighet utover di-
rektivet om lagring av trafikuppgifter. Det ror lokaliseringsinfor-
mation for kommunikationens slut vid mobil telefoni oeh uppgifter
om misslyekad uppringning aven om uppgifterna inte lagras eller
loggas av leverantoren.
I nagra fall har vi diskuterat om uppgifterna omfattas av lag-

ringsskyldigheten enligt direktivet. Det galler uppgifter om person-
eller organisationsnummer for abonnent oeh registrerad anvandare
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(avsnitt 6.7.3, 6.10.2, 6.11.2 oeh 6.12.1) samt uppgifter om datum
oeh sparbar tid da kommunikationen paborjades oeh avslutades vid
Internettelefoni oeh samma typer av uppgifter for avsandande oeh
mottagande av meddelandet vid meddelandehantering (avsnitt 6.7.4
oeh 6.10.3). Vi har tolkat direktivet sa att des sa uppgifter omfattas
av lagringsskyldigheten. Om lagringsskyldighet for des sa uppgifter
inte kan anses folja av direktivet maste lagringsskyldigheten moti-
veras utifdn artikel 15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk
kommunikation.
Att personer oeh organisationer blir riktigt identifierade i sam-

band med trafikuppgifterna ar av grundlaggande betydelse i utred-
ningsarbetet oeh ror inte minst sakerheten for den enskilde. Det ar
inte en rimlig ordning att de brottsbekampande myndigheterna ska
behova noja sig med att fa. ut uppgifter som kanskc helt saknar 10-
gisk knytning till ett verkligt namn. Vi gor den bedomningen att
myndigheterna inte kommer att fa tillgang till de uppgifter som
behovs i det brottsbekampande arbetet om en lagringsskyldighet
for de namnda uppgifterna inte skulle inforas. Mot bakgrund av hur
frekvent person- oeh organisationsnummer anvands i det svenska
samhallet kan vi inte heller se att integritetssynpunkter hindrar att
lagringsskyldighet infors. Att uppgifter lagras om person- eller or-
ganisationsnummer som kan kopplas till abonnenten eller den regi-
strerade anvandaren, kan darfor enligt var bedomning motiveras
aven utifdn de overvaganden som ska goras enligt artikel 15.1 i di-
rektivet om integritet oeh elektronisk kommunikation.
Uppgifter om nar kommunikationen paborjades oeh avslutades

vid Internettelefoni oeh den typen av uppgifter for avsandande oeh
mottagande av meddelande vid meddelandehantering ar minst lika
viktiga for de brottsbekampande myndigheterna som samma typer
av uppgifter vid fast oeh mobil telefoni, som pa ett mer uttryekligt
satt anges i direktivet om lagring av trafikuppgifter. Vi gor aven har
den bedomningen att myndigheterna inte kommer att fa tillgang
till de uppgifter som behovs i det brottsbekampande arbetet om en
lagringsskyldighet for de namnda uppgifterna inte skulle inforas.
Mot bakgrund av att samma typer av uppgifter ska lagras vid fast
oeh mobil telefoni ser vi inte heller att integritetssynpunkter hind-
rar att lagringsskyldighet infors. Lagringsskyldigheten kan darfor
enligt var bedomning motiveras aven utifdn de overvaganden som
ska goras enligt artikel 1S. t i direktivet om integritet oeh e1ektro-
nisk kommunikation.
Direktivct om lagring av trafikuppgifter omfattar fast oeh mobil

telefoni, Interneratkomst, e-post oeh Internettelefoni. Daremot
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omfattas inte besok pa websidor ("surfning"), besok pa "chattsi-
dor" ("chattrum") och anvandning av File Transfer Protocol, FTP
(t.ex. overforinglnedladdning av filer) av lagringsskyldigheten en-
ligt direktivet. De brottsbekampande myndighetema har uttryckt
ett stort behov av att f1 tillgang till sadana uppgifter. Det ska nam-
nas att sadana uppgifter omfattas av den danska regleringen.
Med tiden blir det allt svarare att skilja de namnda kommunika-

tionstjanstema at. Exempelvis anvander "chattjanster" sig av bade
tll, text och bild. Granserna mellan vad som faller in under de olika
begreppen suddas alltmer ut. Vart uppdrag begransar dock de for-
slag som vi far presentera till uppgifter som avser fast och mobil
telefoni, samt Intemetatkomst, e-post oeh Internettelefoni. Vi
lamnar diirfor inte nagra forslag i sadana delar.

~-
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7 Lagringsskyldighetens
fullgorande

7.1 Sarnrnanfattning av vara forslag och
bedornningar

_. Lagring ska inte ske i ett eentralt lager hos t.ex. staten.
• De leverantorer som ar anmalningspliktiga enligt lagen om

elektronisk kommunikation ska vara skyldiga att lagra tra-
fikuppgifter.

• Tillsynsmyndigheten far efter samrad med Aklagarmyndig-
he ten oeh Rikspolisstyrelsen i enskilda fall medge undantag
fran lagringsskyldigheten.

• U ppgifterna ska lagras i ett ar fran det datum kommunika-
tionen agde rum.

• Vid lagringstidens slut ska uppgifterna utpUnas, om inte de
brottsbekampande myndigheterna vid den tiden har begart
tillgang till uppgifterna men annu inte fatt ut dem eller le-
verantoren annars har ratt att fonsatta behandla uppgifter-
na.

• Leverantorerna ska bedriva verksamheten sa att uppgifterna
enkelt kan tas om hand oeh lamnas ut utan drojsmal.

• Trafikuppgifter som har lagrats for brottsbekampande syf-
ten far behandlas av leverantorerna endast for att lamnas ut
efter beslut om hemlig teleovervakning eller enligt be-
stammelserna i lagen om elektronisk kommunikation, eHer
for att annan fullgor lagringen.

7.2 Var ska trafikuppgifter lagras och av vern?

7.2.1 Inledning

Frigan om var lagring av trafikuppgifter ska ske oeh vern som ska
vara lagringsskyldig hanger samman med £ragan om uppgifterna ska
lagras pa ett eller flera stallen. I vara direktiv anges som en malsatt-

163



Lagringsskyldighetens fullgorande SOU2007:76

ning att trafikuppgifterna ska lagras hos enbart en nat- eller tjanste-
leverantor och inte hos £lera leverantorer samtidigt. I skal 13 i in-
gressen i direktivet om lagring av trafikuppgifter anges ocksa att
lagring bor ske pa ett sadant satt att man undviker att uppgifterna
lagras mer an en gang och att tillampningsomradet far begransas till
leverantorernas egna tjanster sarskilt vid e-post och Internettelefo-
ni. Inneborden av det sistnamnda ar att leverantorerna inte ska
alaggas att, sa att saga, spara andra leverantorers uppgifter.
De trafikuppgifter som ar aktuella att lagra kan genereras eller

behandlas pi Hera stallen i en "kommunikationskedja". I manga fall
har de leverantorer som ar inblandade i en del av en kommunika-
tionskedja ingen vetskap om vilka andra leverant6rer som ocksa
deltar. Trafikuppgifterna finns saledes inte samlade hos en enda
tjansteleverant6r utan ett telefonsamtal (fast, mobilt eller med In-
ternettelefoni) kan ofta involvera £lera olika leverant6rer med "del-
ansvar" for "framf6ringen". En del av de uppgifter som omfattas av
direktivet om lagring av trafikuppgifter kommer darmed att kunna
finnas hos £lera leverant6rer samtidigt eHer kanske en bart hos na-
gon av dem.
For att astadkomma att lagring sker endast en gang av respekti-

ve uppgift och hos enbart en leverant6r, skulle varje leverant6r bc-
h6va ha ett system for att finna ut vilka andra leverantorer som ge-
nererat eller behandlat uppgifter i samband med en kommunika-
tion. Nar det har skett behover leverantorerna reda ut vilka uppgif-
ter som bada har rorande exempelvis varje enskilt kommunika-
tionstillfalle och komma 6verens om vern som ska lagra uppgifter-
na. Det ar av praktiska, tekniska, sekretessmassiga och kostnads-
massiga skal oerhort svirt, for att inte saga omojligt, att skapa ett
sadant system.

7.2.2 Ska lagring ske i ett centralt lager?

Forslag: Lagring ska inte ske i en centralt lager hos t.ex. staten.

Ett alternativ for lagring av trafikuppgifter pa ett stalle kunde vara
att leverantorerna skickar de uppgifter som ska lagras till nagon
form av centralt lager. Det skulle innebara att antingen staten eller
en leverantor lagrar samtliga trafikuppgifter som alIa leverantorer
genererar eHer behandlar.
Fordelen med ett centrallager for de trafikuppgifter som ska lag-

ras enligt direktivet ar att alIa sakerhetsatgarder som behovs for att
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skydda uppgifterna i lagret kan vidtas pa ett end a stalle. For de
brottsbekampande myndigheterna skulle det oeksa vara effektivt
att behova yanda sig till enbart ett stalle nar trafikuppgifter begars
ut. Far leverantarerna skulle ett eentrallager bli fordelaktigt om
deras uppgift skulle inskranka sig till att saka och spara de trafik-
uppgifter som ska lagras oeh sanda dem vidare till centrallagret.
Fran integritetssynpunkt skulle ett eentrallager dock bli pro-

blematiskt eftersom det skulle innebara att stora informations-
mangder om enskilda personer skulle finnas samlade pa ett enda
stalle. Ett eentrallager skulle ocksa fora med sig tekniska komplika-
tioner. am varje leverantor som genererar eller behandlar trafik-
uppgifter som ska lagras skulle skicka dem till eentrallagret, skulle
det Hi antingen ett antal dubbellagringar eller behovas teknisk ut-
rustning som kunde identifiera vilka trafikuppgifter som redan lag-
rats oeh sortera bort de averflodiga. Det ar ocksa svart att tanka sig
nagon annan losning an att staten skulle bli ansvarig far eentrallag-
ret. Verksamheten skulle darmed behova skotas av en statlig myn-
dighet eller uppdras at en privat aktor. Oavsett vilken form som
valdes skulle det stalla stora krav pa kunnande hade i fraga om den
teknik som finns hos leverantorerna oeh den teknik som behovs
for sjalva lagringen oeh sakerhetsatgarderna. Det skulle innebara att
staten skulle behova bygga upp en egen kompetens pa omraden dar
leverantorerna redan har en hog kompetens. En central lagring
skulle oeksa stalla mycket stora krav pa lagringsvolym oeh sakra
losningar far overforande av uppgifterna fran leverantorerna.
Alternativet ar en losning som innebar att trafikuppgifter ska

lagras dar de genereras eller behandlas. Det innebar visserligen att
trafikuppgifter i vissa fall kommer att lagras pa Hera stallen men
fordelarna med ett s:1dant system overvager anda alternativet med
ett centrallager. Genom att de leverantorer som genererar oeh be-
handlar uppgifterna oeks:1lagrar dem sakerstalls att lagringen sker
sa enkelt oeh sakert som mojligt med utnyttjande av den kunskap
om teknik som varje leverantor har. Vi bedomer ocksa att lagring
hos leverantorerna ar ett klart battre alternativ fran integritetssyn-
punkt eftersom det minskar riskerna for att uppgifter om enskilda
kan sammanstallas. Vid lagring hos leverantorerna kommer trafik-
uppgifterna inte att vara omedelbart lasbara oeh i manga fall kom-
mer den enskilde leverantoren bara att ha viss information som
maste stallas samman med trafikuppgifter som lagrats av nagon an-
nan leverantor for att en enskild persons kommunikation ska kun-
na utiasas. Den ordningen innebar visserligen att de brottsbekam-
pande myndigheterna ofta behover inhamta trafikuppgifter fran

,,
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Hera olika hall for att fa tillgang till alla uppgifter och darmed fa
helhetsbilden. Vi ar medvetna om att det inte ar riktigt effektivt
fran brottsbekampningssynpunkt men anser att fordelarna fran in-
tegritetssynpunkt val uppvager de nackdelar som myndigheterna
far och vi foreslar darfor att lagring ska ske hos leverantorerna.

7.2.3 Vilka leverantorer ska vara lagringsskyldiga?

Forslag: De leverantorer som ar anmalningspliktiga enligt lagen om
elektronisk kommunikation ska vara skyldiga att lagra trafikuppgif-
ter.
Tillsynsmyndigheten far efter samrad med A.klagarmyndigheten

och Rikspolisstyrelsen i enskilda fall medge un dan tag fran lagrings-
skyldi gheten.

Direktivet om lagring av trafikuppgifter omfattar leverantorer av
allmmt tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller all-
manna kommunikationsnat. Det innebar att en leverantor av kom-
munikationstjanst inte samtidigt behover leverera ett nat for att
omfattas av skyldigheten att lagra trafikuppgifter (se t.ex. artikel 1
och 3). En motsatt ordning skulle f£ allvarliga konsekvenser for det
brottsbekampande arbetet. T.ex. skulle en leverantor som bade till-
handahaller en tjanst och ager nat mycket Iatt kunde undvika skyl-
digheten genom att organisera dessa bada verksamheter i olika bo-
lag. Lagringsskyidigheten galler alltsa Ieverantorer av alImmt till-
gmgIiga elektroniska kommunikationstjanster eller allmanna
kommunikationsnat. Det innebar att inte alia Ieverantorer blir lag-
ringsskyldiga.
Begreppet elektronisk kommunikationstjanst specificeras inte i

direktivet om lagring av trafikuppgifter. Daremot finns en defini-
tion i 1 kap. 7 § LEK som anger att det ar fraga om en tjanst som
vanligen tillhandahalls mot ersattning och som helt eller huvudsak-
ligen utgors av overforing av signaler i elektroniska kommunika-
tionsnat. I samma bestammelse definieras allmant kommunika-
tionsnat som elektroniskt kommunikationsnat som helt eller hu-
vudsakligcn anvands for att tillhandahalla allmant tillgangliga elek-
troniska kommunikationstjanster.
Direktivets uttryck om lagringsskyldigheten ansluter till 2 kap.

1 § LEK, dar det anges att allmanna kommunikationsnat av sadant
slag som vanligen tillhandahalls mot ersattning eller allmant till-
gangliga elektroniska kommunikationstjanster endast far tillhanda-
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hallas dter anmalan till tillsynsmyndigheten (PIS). Av 2 kap. 2 §
LEK framgir att nagon anmalan inte behover goras for verksamhc-
ter som cnbart bestar i att overfora signaler via trid for utsandning
till allmanheten av program i Ijudradio eHer annat som anges i 1
kap. 1 § tredje styeket yttrandefrihetsgrundlagen oeh att PTS far
meddela foreskrifter om ytterligare undantag fran anmalningsplik-
ten. Sadana foreskrifter har inte meddelats.
I propositionen utveeklade regeringen anmalningsplikten pi fol-

jande satt (prop. 2002:03/110 s. 362).

Bestammelsen innebar att det stalls krav pi alIa som avser att
tillhandaha.lla allmanna kommunikationsnat for kommersiellt
bruk eller allmant tillgangliga elektroniska kommunikations-
tjanster att gora en anmalan till tillsynsmyndigheten innan de
paborjar verksamheten. Genom att det anges att anmalnings-
plikten endast omfattar sadana allmanna kommunikationsnat
som vanligen tillhandahalls mot ersattning avses att undanta
t.ex. fastighetsnat i flerfamiljshus som utgor fastighetstillbe-
hor oeh som fastighetsagaren inte tar ut nagon sarskild er-
sattning for av en operator. Fastighetsagaren ar da inte an-
malningspliktig. Daremot kan natet utgora en del av ett all-
mant kommunikationsnat som tillhandahalls mot ersattning
av den operator som fastighetsagaren har slutit avtal med. Al-
ternativt kan operatoren tillhandahalla allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster over natet. Operatoren
ar da anmalningspliktig for denna verksamhet.
Att det ska vara fraga om en allmant tillganglig elektro-

nisk kommunikationstjanst innebar att radio- oeh TV-
utsandningar till allmanheten dar mottagaren erhaller ett pi
forhand bestamt programutbud inte omfattas av anmalnings-
plikten. Det galler aven utsandningar i digital form. Skulle en
sadan tjanst bli en allmant tillganglig elektronisk kommuni-
kationstjanst genom att utbudet inte kan anses pi forhand
bestamt, galler emellertid regeln i 2 § for sadana sandningar
som sker i trad.
I slutna nat ar de tjanster som tilIhandahalIs bara atkomli-

ga inom en begransad grupp oeh det star alltsa inte oppet for
en vid krets av anvandare att ansluta sig till natet. Slutna nat
ar i.ex. intema foretagsnat oeh nat inom myndigheter oeh
andra organisationer. Det kan rora sig om telefonnat, trad-
burna datanat, radiobaserade sadana nat, intema kommunika-
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tioner far videoaverfaring osv. mom faretag, myndigheter
oeh andra organisationer.

Regeringen angav faljande i proposltlonen rorande undantaget
2 kap. 2 § LEK (prop. 2002:03/110 s. 363).

Genom bestammelsen undantas tillhandahallandet av kabel-
TV-nat oeh liknande nat fran anmalningsplikten enligt 1 §,
om verksamheten enbart bestir i att overfora signaler via trad
for utsandningar till allmanheten av program i Ijudradio eller
annat som anges i 1 kap. 1 § tredje stycket YGL. Detsamma
galler tillhandahaIlande av elektroniska kommunikations-
tjanster som avser sadan overfaring som anges i sistnamnda
lagrum. Regeln motiveras framfarallt av att vissa av de krav
som lagen staller upp far den som bedriver anmaIningspliktig
verksamhet skulle kunna komma i konflikt med den grund-
lagsfasta etableringsfriheten for sadana sandningar (se 3 kap.
1 § YGL). Bedrivs aven annan verksamhet i sadana nat, t.ex.
bredbandsanslutning till Internet, omfattas emellertid den
verksamheten inte av undantaget.

Vi bedomer att det mest lampliga ar att lata skyldigheten att lagra
trafikuppgifter ansluta till anmalningsplikten i 2 kap. 1 § LEK.
Darmed ska alltsa leverantorer av allmanna kommunikationsnat av
sadant slag som vanligen tillhandahalls mot ersattning och av all-
mant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster ha skyldig-
het att lagra uppgifterna. Eftersom vi foreslar att skyldigheten att
lagra trafikuppgifter ska folja med anmalningsplikten blir tolkning-
en oeh tillampningen av 2 kap. 1 § LEK avgorande far vilka som
ska vara lagringsskyldiga. Det ar till PTS som anmalan ska goras
oeh det blir PTS som i forsta hand genom sin tillampning av be-
stammelsen far avgara granserna for vilka leverantarer som ska vara
lagringsskyldiga. I det avseendet ar det givetvis av stor vikt att han-
syn tas till den snabba teknikutveeklingen. Bestammelserna bor
inte fa en for snav tillampning sa att farre verksamheter omfattas av
lagringsskyldigheten an vad som ar avsikten med reglerna om an-
malnings- oeh lagringsskyldigheterna i lagen om elektronisk kom-
munikation.
En del verksamheter, som i oeh far sig ar anmalningspliktiga, ar

av liten omfattning samtidigt som det inte ar intressant ur ett
brottsbekampande perspektiv att leverantoren som bedriver verk-
samheten lagrar trafikuppgifter. Det behaver darfar enligt var me-
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ning finnas en mojlighet till undantag fran lagringsskyldigheten. I
t.ex. det danska forslaget har en generell grans for skyldigheten att
lagra satts till 100 "enheter", dock enbart for vissa typer av fore-
ningar (ande1sforeninger, ejerforcninger, antenneforeninger og lig-
nende foreninger eller sammenslutninger heraf). Enligt var bedom-
ning ar det inte lampligt att koppla skyldigheten att lagra trafik-
uppgifter till antalet enheter/kunder eller till en viss minsta om-
sattning. I takt med teknikutveeklingen kommer detta att skapa
onodiga gransdragningsproblem.
Det far i forsta hand vara en fraga for tillsynsmyndigheten att

narmare avgora vilka leverantorer som ska undantas fran skyldighe-
ten att lagra trafikuppgifter. Vid den bedomningen far det ske en
avv~gning mellan nyttan for brottsbekampningen av att leveranto-
ren lagrar trafikuppgifterna oeh kostnaden for leverantOren.
Frigan blir da om undantagen fran skyldigheten att lagra bor

ske i foreskriftsform eller genom beslut i enskilda fall.
Den anpassningsskyldighet som galler i dag enligt 6 kap. 19 §

LEK for hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning innehal-
ler en mojlighet till undantag efter beslut av PTS i enskilda fall.
Aven BRU:s forslag till forandring av den bcstammelsen innehaller
en mojlighet till sadana undantag. BRU motiverade detta pa bl.a.
foljande satt (SOU 2005:38 s. 286 f.).

Den tekniska utveeklingen gar fort. De tekniska forhallande-
na hos varje operator ar i manga avseenden unika. I dag kan
det sagas finnas en an hogre grad av variation hos operato-
rerna nar det galler verksamheternas inriktning, omfattning
oeh tekniska losningar jamfort med for tio ar sedan da an-
passningsskyldigheten infordes i telclagen. Detta staller krav
pa differentierade losningar vad galler anpassningen i detalj.
Den bedomning som regeringen gjorde tidigare har blivit be-
kraftad i den praktiska tillampningen, namligen att anpass-
ningsskyldigheten i sig oeh sarskilt undantag fd.n denna inte
lampar sig att narmare beskriva i generella foreskrifter eHer
villkor av generell karaktar. Det kan leda till en osakerhet sa-
val hos operatorerna som hos de brottsutredande myndighe-
terna om anpassningsskyldighetens innebord oeh omfattning
oeh darmed oeksa till bristande cffektivitet. Det ska oeksa
sagas att den grova brottsligheten enligt Rikspolisstyrelsen ar
uppmarksam pa granserna for de brottsutredande myndighe-
ternas operativa mojligheter, dvs. generella foreskrifter om
undantag fran anpassningsskyldigheten, men aven offentliga
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undantagsbeslut i enskilda fall, ger de kriminella personerna
en bra uppfattning om vilka operatorer och vilka kommuni-
kationsformer som ar lampliga att anvanda for deras verk-
samhet. Till detta kommer sarskilt att operatorerna har pha-
lat for oss vikten av en tydlig, forutsebar reglering av anpass-
ningsskyldighcten.

De argument som BRU angav for att enligt 6 kap. 19 § LEK ge ut-
rymme for att i enskilda fall medge undantag fran anpassningsskyl-
digheten har baring aven for var bedomning av formerna for beslut
om undantag. Den tekniska utvecklingen och variationen i leveran-
torernas verksamhet ar tungt vagande skal for att systemet bor ut-
formas som en mojlighet for tillsynsmyndigheten (PTS, se avsnitt
10.4) att meddela undantag i enskilda fall fran skyldigheten att lagra
uppgifter. U ndantagen bor fa meddelas efter en ansokan av en leve-
rantor och efter samrad med Aklagarmyndigheten och Rikspolis-
styrelsen (jfr 36 § forordningen om elektronisk kommunikation).
Det kan intraffa att personer som bedriver allvarlig brottslig

verksamhet kommer att soka sig till de leverantorer som ar undan-
tagna fran lagringsskyldigheten. Visserligen skulle det forhillandet
att en leverantor far manga nya kunder i och for sig vara ett skal for
att undantaget inte langre ska galla. Detsamma galler om de brotts-
bekampande myndigheterna skulle upptacka att kriminella perso-
ner soker sig till en viss leverantor som ar undantagen fran lagrings-
skyldigheten. Vi menar att mer exakt information om vilka leveran-
torer som inte ar lagringsskyldiga kan skada bade PTS verksamhet
for provning av fdgor om undantag och brottsbekampningen om
de ar offentliga. Vi foreslar darfor att sekretess ska galla hos myn-
digheterna for uppgifter som hanfor sig till PTS verksamhet for
provning av fragor om undantag, om det kan antas att syftet med
beslutade eller forutsedda atgarder motverkas eHer den framtida
verksamheten skadas om uppgiften rojs.
Det ar viktigt att papeka att den mojlighet som PTS har enligt

7 § forordningen om elektronisk kommunikation att meddela un-
dantag fran anmalningsplikten enligt 2 kap. 1 § LEK inte ar avsedd
att anvandas i syfte att reglera lagringsskyldighetens omfattning. Vi
aterkommer till tillsynsmyndighetens befogcnheter i avsnitt 10.5.
Ur ett brottsbekampande perspektiv ligger det en begransning i

att direktivet om lagring av trafikuppgifter enbart omfattar leveran-
torer av allmanna kommunikationsnat eller allmant tillgangliga
elektroniska kommunikationstjanster. Oftast nar t.ex. en c-
posttjanst tillhandahalls ett "slutet sallskap", t.ex. de anstallda i fo-
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retag och myndigheter (dar e-postadressen ofta slutar med fore-
tags- eHer myndighetsnamnet), ar foretaget respektive myndighe-
ten narmast att betrakta som tjansteleverantor utan att samtidigt
leverera en aHmant tillganglig tjanst. Foretaget/myndigheten om-
fattas cia heHer inte av skyldigheten att lagra enligt direktivet. Efter-
som varje leverantor enbart ska lagra uppgifter som leverantoren
sjalv genererat eller behandlat, kommer uppgifterna i de fallen inte
att lagras over huvud taget.
U tifrin de brottsbekampande myndigheternas behov av att fa

tillgang till viktig information, bor vi enligt vara direktiv overvaga
om sadana nat- och tjansteleverantorer som inte omnamns i direk-
tivet och som inte heller ar anmalningspliktiga enligt lagen om
elektronisk kommunikation borde omfattas av en skyldighet att
lagra och lamna ut trafikuppgifter.
Vi inser att det Finns ett behov hos de brottsbekampande myn-

digheterna av att Hera leverantorer an de som foljer av direktivet
om lagring av trafikuppgifter far skyldighet att lagra trafikuppgif-
tcr. Samtidigt skuHe ett system som innebar att andra an anmal-
ningspliktiga leverantorer skulle omfattas av lagringsskyldighcten
bli svart att overblicka och kontrollera. Det far darfor bli en fdga
for framtiden om den lagringsskyldighet vi foreslar ar ratt avvagd
vad galler kretsen lagringsskyldiga leverantorer.

r-

7.3

7.3.1

lagri ngstiden

Bakgrund

Artikel 6 i direktivet om lagring av trafikuppgifter anger att uppgif-
terna ska lagras under en period om minst sex manader och hogst
tva ar fran det datum cia kommunikationen agde rum. Vara direktiv
anger i den fragan att utgangspunkten ska vara att lagringstiden
inte ska understiga ett ar for nagon typ av trafikuppgift och att
andra lagringstider ar mojliga om detta bedoms vara lampligt.
BRU konstaterade tidigare (SOU 2005:38 s. 326-328) att de

brottsbekampande rnyndighcterna har behov av trafikuppgifter
som ar Hera ar gamla i utredningar av grova brott och att det Finns
Hera orsaker till att leverantorerna relativt sallan i dagslaget far for-
fragnin.gar pa uppgifter som ar aldre an tolv manader. De frarnsta
skalen ar enligt vad BRU korn fram till att det Finns en skyldighet
for leverantorerna att utpIana uppgifterna och att myndigheterna,
nar fragan om utlamnande blir aktuell, ar medvetna om att utpla-
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nande maste ha skett oeh! eller att myndigheterna inte har mojlig-
het att av kostnadsskal begara uppgifterna. Sakerhetspolisen ut-
tryekte till BRU att en lang lagringstid, uppat tre ir, behovdes sar-
skilt i utredningar av grov brottslighet, t.ex. grova vildsbrott, brott
av organiserad karaktar oeh terroristbrott, dar planering oeh forbe-
redelser kan paga under myeket lang tid, kanske flera ar, oeh att det
finns behov av att fa uppgifter aldre an tolv manader i nagra hundra
forundersokningar arligen. Sarskilt som det ror sig om grava brott
dar brottsligheten aven manga ganger kan sagas vara organiserad,
instamde BRU i Sakerhetspolisens bedomning att det ar av synner-
lig vikt for det brottsutredande arbetet att uppgifter finns tillgang-
ligaunder langre tid tillbaka an tolv manader.
Rikspolisstyrelsen, Sakerhetspolisen, Aklagarmyndigheten oeh

Ekobrottsmyndigheten har uttryekt till oss att lagringstiden bor
bestammas till tva ar. Som skal har myndigheterna fort fram trafik-
uppgifternas stora betydelse i utredningar framfor allt rorande or-
ganiserad brottslighet. Myndigheterna har gett oss flera exempel pa
situationer dar tillgangen till trafikuppgifter aven efter tolv mana-
der iiI" av synnerlig vikt for utredning av allvarlig brottslighet. Flera
ar gamla trafikuppgifter behovs om brottet uppdagas forst efter
lang tid, om brottet kraver ett langt utredningsarbete, om utred-
ningsuppslag saknas till en borjan, t.ex. nar vittnen framtrader forst
sent efter brottet, oeh om utredningen har internationell anknyt-
ning oeh rattslig hjalp till eller fran andra lander behovs for utred-
nmgen.
Utifran en bcdomning av hur snabbt vissa brott klaras upp, har

polisen tagit fram siffror som anger exempel pa hur manga utred-
ningar av grova brott som sku lie kunna gagnas per ar av en tvaarig
lagringstid. Vid sidan om Sakerhetspolisens oeh Ekobrottsmyndig-
hetens omdde ror det enligt polisen i vart fall 22 mord, 450 vald-
takter!forsok till valdtakter, 60 ran, 500 Internetrelaterade barn-
pornografibrott, 50 fall av manniskohandel oeh koppleri samt 480
dataintdng. Tyvarr ar det i stort sett en omojlighet att ta fram siff-
ror pa hur manga av dessa utredningar som faktiskt skulle gagnas av
en langre lagringstid en ett ar.
Fran aklagare har vi oeksa fatt enskilda exempel pa forunder-

sokningar dar det har behovts trafikuppgifter som varit mer an ett
ar gamla. Det har bl.a. varit fallet i ett arende om forberedelse till
terroristbrott oeh forberedelse till allmanfarlig odelaggelse dar sa
gamla trafikuppgifter anvandes for att styrka vissa kontakter mellan
de misstankta oeh personer i ett annat land. Ett annat arende rorde
foretagsspioneri dar uppgifterna behovdes for att visa omfattningen
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av den brottsliga verksamheten. Vid ett tills lag mot 118 personer
misstankta for Internetrelaterat barnpornografibrott hade upp-
kopplingarna mot den server dar det barnpornografiska materialet
fanns skett fran hosten 2002 till mars 2003 medan arendet initiera-
des hos de brottsutredande myndigheterna forst i februari 2004. I
en utredning rorande en serie grova ran var trafikuppgifter som var
mer an ett ar gamla den avgorande bevisningen angaende nagra av
de aldre ranen. lett mordfall i Stockholm aterfanns en dod kropp
15 manader efter dodandet. Dar var gamla trafikuppgifter den av-
gorande bevisningen som gjorde att det over huvudtaget gick att
utreda arendet oeh vacka hal. lett arende rorande misstankar om
grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling, grovt dopnings-
brott samt gr~y smuggling Cavdopningsmedel) begardes trafikupp-
gifter som var aldre an ett ar in rorande telefonkontakter mellan
den misstankte och personer i ett frammande land. Detta hade be-
tydelse for att visa direktkontakter mellan kopare och saljare under
hela den tid som misstankarna avsag. Aven vid begaran om rattslig
hjalp fran utlandet har trafikuppgifter aldre an ett ar varit viktiga att
fa fram.

7.3.2 Vara overvaganden

Forslag: Uppgifterna ska lagras i ett ar fran det datum kommunika-
tionen agde rum.
Vid lagringstidens slut ska uppgifterna utplanas, om inte de

brottsbekampande myndigheterna vid den tiden har begirt tillgang
till uppgifterna men annu inte fatt ut dem eller leverantoren annars
har ratt att fonsatta behandla uppgifterna.

Oet gar inte att generellt pasta att vissa av de trafikuppgifter som
ska lagras ar mer eller mindre viktiga an andra for utredning av all-
varlig brottslighet. Trafikuppgifternas betydelse i de enskilda
brottsutredningarna varierar sjalvfallet beroende pa en rad olika
omstandigheter som ar hanforliga till de sarskilda utredningar dar
de kommer till anvandning. De brottsbekampande myndigheterna
har inte heller framfon nagot behov av eller nagra skal for att ha
skilda lagringstider for olika typer av trafikuppgifter. Vi har inte
heller kunnat finna nagot som talar for att lagring av trafikuppgifter
skulle vara mer cllcr mindre integritetskanslig beroende pi vilken
typ av trafikuppgift det ar Fraga om. Att skilja lagringstiderna at ar
darmcd varken onskvart eller behovligt av integritetsskyddsskal.
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Givetvis gar det inte heller att i forvag veta vilka trafikuppgifter
som kommer att bli intressanta for de brottsbekampande myndig-
heterna i utredningar av olika typer av brottslighet. Det ar darfor
inte mojligt att bestamma lagringstiden generellt efter vad som be-
hovs t.ex. i utredningar rorande terroristbrott eHer andra brottsty-
per som begas inom ramen for organiserad brottslighet eller att
med brattstyper som avgransning ha ett system med skilda lag-
ringstider beroende pi svarhetsgraden av vissa brott.
Vi foreslar diirfor att en oeh samma lagringstid ska galla for aHa

typer av trafikuppgifter. Det ger oeksa den mest okomplieerade
regleringen.
Frigan blir da hur lang lagringstiden ska vara. Direktivet ger

mojlighet till minst sex manaders oeh hogst tva ars lagring. Ut-
gangspunkten for vart arbete ska enligt vara direktiv vara att lag-
ringstiden inte ska understiga ett ar for nagon typ av trafikuppgift
men att andra lagringstider ar mojliga om det bedoms vara lampligt.
Allvarliga brott orsakar stora skador for enskilda oeh samhallet.

Varje sadant brott som klaras upp, kanske redan pa planeringsstadi-
et, ar av stOrt yarde. Det ar oeksa avgorande for en effektiv be-
kampning av allvarlig brottslighet att de brottsbekampande myn-
digheterna har tillgang till trafikuppgifter. Det ar den insikten som
ligger bakom tillkomsten av direktivet om lagring av trafikuppgif-
ter. Aven om majoriteten av de grova brotten torde klaras upp
inom ett ar efter det att brottet har begatts visar de berakningar vi
har fatt om utredningar som skulle kunna gagnas av en tvaarig lag-
ringstid att sa gamla trafikuppgifter skulle anvandas vid ett inte
obetydligt antal utredningar som alIa galIer myeket grov brottslig-
het. Vi har oeksa fatt konkreta exempel pi ett antal fall dar tva ar
gamla trafikuppgifter har varit av synnerlig vikt for utredningen
oeh faktiskt lett till att brottet kunde klaras upp. For vissa utred-
ningar om t.ex. terroristbrott oeh ekonomisk brottslighet behovs i
sjalva verket till oeh med aldre trafikuppgifter an sa. Vi utgar darfor
i vara overvaganden fran att upp till tva ar gamla trafikuppgifter
behovs oeh ar helt nodvandiga for bekampningen av allvarlig
brottslighet.
Teknikutveeklingen innebar hela tiden nya mojligheter for dem

som vill bega brott oeh olika tekniker for kommunikation anvands
for att planera oeh utfora bratt oeh for att dolja demo Bade for
medborgarna i allmanhet oeh brattsoffren ar det angelaget att de
mojligheter som den tekniska utveeklingen ger oeksa kan anvandas
i brottsbekampningen sa att forutsattningarna for att klara upp all-
varliga bratt blir sa goda som mojligt.
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Sett utifran medborgarnas intressen oeh betydelsen for brotts-
offer av att allvarliga brott utreds oeh garningsman lagfors anser vi
att en lagringstid pa tva ar val skulle kunna motiveras.
Vart uppdrag ar dock inte att bedoma hur lang lagringstiden bor

vara enbart utifdn ett brottsbekampningsperspektiv. I vart arbete
med forslaget till genomforande av direktivet ska vi oeksa beakta
medborgarnas intresse av skydd for den personliga integriteten, att
kostnaderna for genomforandet far en samhallsekonomiskt effektiv
losning samt behovet av en val fungerande konkurrens. Vi ska allt-
sa, efter en genomlysning av de aspekter som detta vidare perspek-
tiv for med sig, bedoma hur lang lagringstiden bor vara.
Vi har i avsnitt 5 konstaterat att ett genomforande av direktivet

kommer att fora med sig att en star mangd trafikuppgifter kommer
att hgras oeh att redan lagringen av trafikuppgifterna innebar ett
intrang i medborgamas integritet. Det ar naturligt att medborgar-
nas upplevelse av intranget har samband med lagringstidens langd.
Intranget i integriteten eller snarare medborgarnas upplevelse av att
vara kontrollerade varar naturligtvis sa lange lagringen pagar. Vi
kommer i avsnitten 8-10 att behandla de olika overvaganden vi gor i
frigor om kontroll oeh tillsyn oeh vara overvaganden om vilket
skydd genom administrativa, straffrattsliga oeh civilrattsliga regler
som behovs for att risken for konkreta integritetsskador ska bli sa
lag som mojligt. Det gar dock inte att komma ifran att ett gott
skydd med olika former av tillsyn, provning i forhand oeh en kon-
troll i efterhand anda aIdrig kan bli heltaekande och att det darmed
Finns en viss risk for att enskilda drabbas av konkreta integritets-
skador, t.ex. genom att lagrade trafikuppgifter lacker ut oeh sprids.
For var bedomning av lagringstidens langd maste vi dirfor beakta
att risken for konkreta integritetsskador genom t.ex. lackage eller
annan otillaten spridning okar med lagringstidens langd.
Ocksi olika mer tekniska faktarer har betydelse nar det gaIler

att bedoma hur lang lagringstiden bor vara. Lagringen av trafikupp-
gifterna innebar att en mangd uppgifter behover lagras. Det kom-
mer att stalla krav pa en lagringskapacitet av star volym oeh krav pi
en god sakerhetsniva bade avseende teknisk kapacitet och administ-
rativa rutiner for hanteringen av lagrct. Lagringsvolymen okar sjalv-
failet ju langre lagringstiden blir oeh det medfor okade krav pa sa-
kerhet. For att uppgifterna enkelt ska kunna overiamnas till de
brottsbekampande myndighetema bor de ocksa vara sokbara pa ett
rationellt satt. Sokbarheten paverkas av den samlade mangden av
lagrade trafikuppgifter. Aven om vi inte har Utit gora olika kost-
nadsberakningar utifran olika lagringstider maste en forsiktig slut-
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sats vara att kostnaderna for teknik oeh administrativa sakerhetsru-
tiner blir hogre med en lagringstid pa tva ar an med en lagringstid
pa ett ar cller sex manader.
loom marknaden for elektronisk kommunikation finns aktorer

av vitt skilda slag. Vissa levererar en tjanst, andra levererar ett nat
oeh ett antallevererar bade tjanster oeh nat. Volymen pa den verk-
samhet som leverantorerna tillhandahaller skiljer sig oeksa valdigt
myeket at, det finns alIt ifran myeket stora leverantorer tillieveran-
torer med relativt fa kunder. Lagringstidens langd kan fa olika be-
tydelse for de olika leverantorerna oeh det ar svart att bedoma hur
Jen skulle sla i konkurrenshanseende mellan leverantorer av olika
starlek oeh mellan leverantorer av tjanster eller nat. Det vi med
rimlig grad av sakerhet kan saga ar doek att kraven pa den kapaeitet
som leverantorerna maste ha for att fullgora lagringsskyldigheten
oeh kostnaderna for lagringen okar med lagringstiden oeh att lag-
ringstiden ar en av de faktorer som kan paverka sava! etablerade
som presumtiva aktorers investeringsvilja. Den tekniska utveek-
lingen har oeksa lett till att kunderna inte ar beroende av nations-
granser nar de valjer att teekna abonnemang for fast oeh mobil tele-
foni oeh Internet. Den lagringstid som bestams i Sverige blir dar-
med, jamford med de lagringstider som kommer att galla i andra
medlemsstater i EU, en faktor som paverkar konkurrensen.
Aven om vi ser att det fran brottsbekampningssynpunkt finns

ett starkt behov av att bestamma en sa lang lagringstid som mojligt
bedomer vi att skyddet for den personliga integriteten oeh kost-
nads-, sakerhets- oeh konkurrensaspekter med sinsemellan olika
styrka talar for en sa kon lagringstid som mojligt. Vi behover dar-
for gora en avvagning som innebar att brottsbekampningsintresset i
sa hog grad som mojligt blir tillgodosett samtidigt som framfor alIt
integritetsskyddet tillgodoses oeh systemet blir effektivt utifran
kostnads- oeh konkurrenssynpunkt.
Intranget i medborgarnas personliga integritet blir naturligtvis

minst om lagringstiden blir sex manader oeh det ar oeksa den lag-
ringstid som tarde medfora minst kostnader. Samtidigt maste man
utga fran att aven en sa kort lagringstid kraver stora investeringar i
oy teknik oeh medfor krav pa oya sakerhetsrutiner. Det betyder att
initialkostnaderna for lagring av trafikuppgifter blir stora for en
lagringstid pa sex manader oeh att de sedan okar men inte dubble-
ras med t.ex. ett ars lagringstid. Vi vet att utredningar om avancerad
oeh allvarlig brottslighet maste fa ta viss tid i ansprak. Brottspla-
nerna ar ofta avaneerade oeh det kao ta tid att kartlagga oeh utreda
omstandigheterna kring ett visst brott pa ett satt som kan leda till
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att garningsmannen eller garningsmannen kan atalas och domas.
Forhallandena kring brottsligheten kan ocksa vara sa komplicerade
att det inte minst av rattsakerhetsskal kravs tid for att en mangd
olika atgarder ska kunna genomforas sa att forundersokningen kan
halla den kvalitet som fordras i alIa utredningar om grov brottslig-
het. Trafikuppgifter ar en betydeisefull del av alla de utredningsit-
garder som vidtas i en komplicerad utredning om ett allvarligt
brott. Vi bedomer att en sa kort lagringstid som sex manader skulle
innebara att de brottsbekampande myndigheterna fick arbeta under
en tidspress som skulle riskera att motverka bade utredningarnas
kvalitet i Stort och rattsakerhetsaspekterna i forhallande till de
misstankta. En sex manader lang lagringstid skulle dessutom inne-
bara att vissa av de trafikuppgifter som de brottsbekampande myn-
digheterna far till gang till i dag vid hemlig teleovervakning och ut-
lamnande enligt lagen om elektronisk kommunikation inte skulle
bli tillgangliga i framtiden. Med andra ord skulle minga av de brott
som i dag klaras upp med hjalp av trafikuppgifterna inte ha samma
forutsattningar att bli utredda i framtiden.
Om lagringstiden i stallet bestams till ett ar blir integritetsin-

tranget for medborgarna detsamma men pagar under langre tid och
risken for verkliga intrang i enskildas integritet genom t.ex. lackage
okar i viss grad. Samtidigt tillgodoses de brottsbekampande myn-
digheternas behov i betydligt fIer fall. En lagringstid pa ett ir inne-
bar att de brottsbekampande myndigheterna kan fa tillgang till tra-
fikuppgifter i det stora flertalet utredningar dar sadana uppgifter ar
av synnerlig vikt for utredningen.
En ettarig lagringstid ar fortfarande en begransning i forhillande

till de brottsbekampande myndigheternas behov, eftersom trafik-
uppgifter inte garanterat kommer att finnas tillgangliga for de situ-
ationer dar brottet upptacks efter lang tid eller for de utredningar
som pi grund av utredningens komplexitet tar lang tid eller nar
spaningsuppslag saknas inom ett ar fran brottet. Detsamma galler i
de fall dar svenska myndigheter behover lamna rattslig hjalp efter-
som det administrativa forfarandet kring rattslig hjalp fortfarande
ar tidskravande. Tiden for lagring av trafikuppgifter kan dock inte
scs for sig utan maste bedomas utifran de andra mojIigheter som de
brottsbekampande myndigheterna har att bekampa allvarlig brotts-
lighet. En sadan mojlighet ar myndigheternas utveckling av krimi-
nalunderrattelseverksamheten och forutsattningarna att inhamta
trafikuppgifter pi ett tidigt stadium vid bekampningen av allvarlig
brottslighet. Riksdagen behandlar for narvarande ett forslag om
hemlig rumsavlyssning (prop. 2005/06:178) och ett forslag om at-
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garder for att forhindra vissa sarskilt allvarliga brott (prop.
2005/06:177) Om samtliga dessa verktyg kan oeh kommer att an-
vandas av de brottsbekampande myndigheterna pi ett andamilsen-
ligt satt kommer de tills ammans med en lagringstid pi ett ar att in-
nebara att forutsattningarna for bekampning av allvarlig brottslig-
het forbattras.
Av intresse for bedomningen av hur lang lagringstid som bor

galla i Sverige ar oeksi hur andra lander har valt att bestamma lag-
ringstiden. Det har betydclse for att Sverige ska kunna delta i
brottsbekampningen inom unionen pa lika villkor som andra lan-
der. Den undersokning vi har gjort (avsnitt 4) visar att flertalet av
landerna i ED har valt att bestamma lagringstiden till ett ar.
Enligt var bedomning skulle en lagringstid pa ett ar innebara en

forbattring for de brottsbekampande myndigheterna i farhallande
till i dag, nar det ofta beror pa slumpen huruvida trafikuppgifter
over huvud taget finns sparade oeh kan lamnas ut for de brottsbe-
kampande andamalen. Darmed skulle en stor del av brottsbekamp-
ningsintresset tillgodoses till en rimlig kostnad samtidigt som
skyddet for integriteten kan uppratthaIlas oeh risken for konkreta
integritetsintrang inte blir oaeceptabel. Likheten med andra landers
reglering innebar oeksa fardelar.
Fragan blir da om brottsbekampningsintresset and£ yager tyngre

sa att lagringstiden bar bestammas till t.ex. 18 manader eller tva ar.
Vid den avvagningen bedamer vi att intresset av att skydda den
personliga integriteten i nulaget yager tyngre an behovet av att ha
uppgifterna lagrade under sa lang tid.
Vi faresIar darfar att lagringstiden ska bestammas till ett ar.
Vara forslag innebar att vissa trafikuppgifter utover dem som

faljer av direktivet om lagring av trafikuppgifter ska lagras. Aven
om skalen for lagring av dessa trafikuppgifter inte grundar sig pa
direktivet utan pi overvaganden enligt artikel 15.1 i direktivet om
integritet oeh elektronisk kommunikation bar lagringstiden for
dessa uppgifter bestammas utifran samma utgangspunkter oeh till
samma tid som de trafikuppgifter som ska lagras enligt direktivet
om lagring av trafikuppgifter.
Det ska namnas att artikel 12 i direktivet om lagring av trafik-

uppgifter tilliher att en medlemsstat som star infar sarskilda om-
standigheter som foranleder en tidsbegransad foriangning av den
hagsta tilIatna lagringstiden far vidta nodvandiga atgarder for detta.
Nasta Fraga blir fran vilken tidpunkt lagringstiden ska beraknas.

Artikel 6 i direktivet om lagring av trafikuppgifter anger att lag-
ringstiden ska raknas fran det datum kommunikationen agde rum.
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En kommunikation barjar oeh slutar oftast inte vid samma tid-
punkt utan den har en viss varaktighet. Far att syftet med lagringen
av trafikuppgifter ska tillgodoses sa langt som majligt bar lagrings-
tiden raknas fran det att kommunikationen avslutades.
Anikel 7 i direktivet om lagring av trafikuppgifter fareskriver

att uppgifterna ska farstaras vid slutet av lagringstiden, utom de
uppgifter far vilka tillgang har medgivits oeh som har bevarats. Det
ar alItsa enligt direktivet inte tillatet att enbart avidentifiera uppgif-
terna som har lagrats far brottsbekampande syften (jfr 6 kap. 5 §
LEK). Den reglering vi fareslar innehlller darlar ett krav pa att
uppgifterna ska utplanas vid lagringstidens slut, om inte de brotts-
bekampande myndigheterna vid den tiden har begart tillgang till
uppgifterna men wnu inte fatt ut dem eller leverantaren annars har
ratt -att fonsatta behandla uppgifterna, t.ex. far att de kravs far
abonnentfakturering. Skulle uppgifterna av sistnamnda skal finnas
kvar hos leverantaren sedan den etdriga lagringstiden gart ut, ar
leverantaren skyldig att aven efter etdrstiden lamna ut uppgifterna
om farutsattningar Finns enligt bestammelserna i rattegangsbalken
elIer lagen om elektronisk kommunikation. Den lagringstid vi fare-
slir blir med andra ord inte en yttersta grans baHt i tiden far de
brottsbekampande myndigheternas ratt att fa till gang till trafik-
uppgifter som leverantarerna har.

1.4 Leverantorernas medverkan inom viss tid m.m.

Forslag: Leverantarerna ska bedriva verksarnheten sa att uppgifter-
na enkelt kan tas om hand oeh lamnas ut utan dr6jsmal.

I avsnitt 2.5.2 redogjorde vi far den anpassningsskyldighet som
finns fareskriven i 6 kap. 19 § LEK. Den innebar att en verksamhet
ska bedrivas sa att beslut om hemlig teleavlyssning oeh hemlig tele-
avervakning kan verkstaUas oeh sa att verkstallandet inte rajs. An-
passningsskyldigheten innebar oeksa att innehlllet i oeh uppgiftcr
om avlyssnade eUer avervakade telemeddelanden ska garas till gang-
liga sa att informationen enkelt kan tas om hand. Anpassningsskyl-
digheten galler alltsa far sival hemlig teleavlyssning som hemlig
teleavervakning oeh avser bide historiska uppgifter oeh realtids-
uppgifter.
Av bestammelsen framgar att anpassningsskyldigheten galler

endast far vissa verksamheter, namligen tillhandahallande av
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1. ett allmant kommunikationsnat som inte enbart ar avsett for
utsandning till allmanheten av program i ljudradio eller annat som
anges i 1 kap. 1 § tredje styeket yttrandefrihetsgrundlagen, eller
2. tjanster inom ett allmant kommunikationsnat vilka bestir av
a) en allmant tillganglig tclefonitjanst till fast natanslutnings-

punkt som medger overforing av lokala, nationella oeh internatio-
nella samtal, telefax oeh datakommunikation med en viss angiven
Iagsta datahastighet, som medger funktionell tillgang till Internet,
eller
b) en allmant tillganglig e1ektronisk kommunikationstjanst till

mobil natanslutningspunkt.
Skyldigheten att lagra trafikuppgifter enligt vart forslag omfattar

samtliga de leverantorer som ar anmalningspliktiga enligt lagen om
elektronisk kommunikation. Den omfattar darmed Hera Ieveranto-
rer an de som ar anpassningsskyldiga enligt 6 kap. 19 § LEK.
For att systemet med lagring av trafikuppgifter ska bli effektivt

oeh verkligen bidra till bekampningen av allvarlig brottslighet bor
skyldigheten att lagra trafikuppgifterna forenas med en preeisering
av anpassningsskyldigheten enligt 6 kap. 19 § LEK som innebar ett
krav pa att de lagringsskyldiga leverantorernas verksamhet ska be-
drivas sa att de lagrade uppgifterna enkelt kan tas om hand av de
brottsbekampande myndigheterna.
Darutover behover det stallas krav i fraga om hur snabbt uppgif-

terna ska goras tillgangliga for myndigheterna. Enligt artikel 8 i di-
rektivet om lagring av trafikuppgifter ska det sakerstallas att upp-
gifterna lagras pa ett sadant satt att de tillsammans med annan nod-
vandig information utan drojsmcti kan overforas till myndigheterna
efter begaran.
I 27 kap. 25 § forsta styeket RB finns en bestammelse om verk-

stallighet av beslut om hemlig teleavlyssning oeh hemlig te1eover-
vakning. Av paragrafen framgar att de tekniska hjalpmedel som be-
hovs for avlyssningen eller overvakningen far anvandas nar ratten
har lamnat tillstind till tvangsmedlen. Med det uttryeket avses bl.a.
att de tekniska hjalpmedlen £aranslutas, underhaIlas oeh :1tertas.Av
detta foljer att leverantorerna har en skyldighet att bitrada oeh
lamna tilltrade for brottsutredande myndigheter.
BRU konstaterade (SOU 2005:38 s. 336 ff.) att ett tvangsme-

delsbeslut medfor en skyldighet for leverantoren att i viss man
medverka vid verkstalligheten men att detta inte innebar en skyI-
dighet att tillhandahalla utrustning eller tekniska Iosningar oeh inte
heller att bitrada vid verkstalligheten inom viss tid. BRU hade bI.a.
identifierat att servieenivan hos manga Ieverantorer avseende den
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tid som forflyter fdn bestallning av atgarden till dess att tvangsme-
delsbeslutet kan borja verkstallas var for lag. BRU foreslog darfor
en bestammelse i 27 kap. RB om att en leverantor skulle vara skyl-
dig att genast pa begaran av en brottsutredande myndighet medver-
ka vid verkstallighet av tvangsmedelsbesluten. Med det uttrycket
avsag BRU att arbetet skulle vara paborjat inom en timme under
kontorstid betraffande samliga leverantorer och aven under annan
tid betraffande de leverantorer som da har personella resurser avde-
lade for drift- och natovervakning.
I skyldigheten att lagra trafikuppgifter ligger aU det ska finnas

teknik och resurser hos leverantorerna for att overfora nodvandig
information till de brottsbekampande myndigheterna inom en kor-
tare_tid. Det kravet kan uttryckas sasom i artikel 8 i direktivet om
lagring av trafikuppgifter, namligen att uppgifterna ska lamnas ut
till myndigheterna utan dr6jsmai. Vad som avses med detta uuryck
kan skilja sig it beroende pa forhillandena hos varje enskild leve-
rantOr. Den narmare inneborden far darfor avgoras mot bakgrund
av resurssituationen hos respektive leverantor. Det far vara en fraga
for tillsynsmyndigheten att narmare precis era kravet pa medverkan
inom viss tid. Vi viII dock framhllia att det ar rimligt att utga fran
att arbetet med att overfora informationen ska paborjas inom na-
gon ens taka timme raknat fdn nar leverantoren tar emot (i bety-
delsen blir medveten om) begaran om att trafikuppgifter ska lam-
nas ut. Det kan ocksa betyda att leverantoren behover arbeta med
verkstalligheten utanfor kontorstid. Fdgor om ersattning for leve-
rantorernas arbete behandlas i avsnitt 13.
Overforing ska ske sa snart nagon uppgift finns tillganglig. Det

kan innebara att det sker overforing vid Hera tillfallen. Enligt de
brottsbekampande myndigheterna ar det t.ex. mycket vardefullt att
en leverantor snabbt borjar lamna de uppgifter som finns omedel-
bart tillgangliga och sedan kontinuerligt overfor samtliga uppgifter
alIt eftersom de tas fram ur systemen.

7.5 Andamalen med behandlingen av
trafikuppgifter

Forslag: Trafikuppgifter som har lagrats for brottsbekampande
syften far behandlas av leverantorerna endast for att limnas ut efter
bcslut om hemlig teleovervakning eller enligt bestammelserna i la-
gen om elektronisk kommunikation, eller for att annan fullgor lag-
nngen.

L
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Vara forslag om lagring av trafikuppgifter innebar en avsevard ut-
vidgning av den mangd trafikuppgifter som kommer att lagras. Den
absolut overvagande delen av trafikuppgifterna kommer aldrig att
efterfdgas av de brottsbekampande myndigheterna.
Enligt forslaget kommer trafikuppgifterna att lagras av leveran-

torerna. Det innebar att det blir leverantorerna som maste anses aga
trafikuppgifterna och darmed i princip kunna disponera over dem.
Uppgifterna kommer inte att vara omedelbart lasbara hos leveran-
torerna och i manga fall kommer den enskilde leverantoren bara att
ha viss information som maste stallas samman med lagrad informa-
tion hos nagon annan leverantor for att en enskild persons kom-
munikation ska kunna utlasas. De lagrade trafikuppgifterna skulle
anda kunna ha ett yarde for leverantorerna om de fick behandlas
for andra andamal an vad lagringen ar tankt for. I den allmanna de-
batten har det framfons farhagor for att leverantorerna ska anvanda
uppgifterna t.ex. for sammanstallningar av sociogram eller for att
saljas for att behandlas vid marknadsforing. Mot bakgrund av den
information om enskildas kommunikationsmonster som de lagrade
trafikuppgifterna skulle kunna ge och de integritetsaspekter som
gor sig gallande, maste vi overvaga om det ska vara tilIatet att an-
vanda trafikuppgifterna for annat an brottsbekampande andamaI.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter tar inte stallning till fra-

gan om vern som fran civilrattsliga utgangspunkter har ratt till de
lagrade trafikuppgifterna. Daremot har direktivet som utgangs-
punkt att lagringens fullgorande inte medfor en oinskrankt ratt att
disponera over uppgifterna. Direktivet foreskriver t.ex. en maximal
tid for lagringen och att uppgifterna ska forstoras nar lagringstiden
gatt ut. Direktivets artikel 7 synes ocksa utga fran att trafikuppgif-
ter som lagras med stod av direktivet inte ska kunna behandlas for
andra andamaI an de som anges i direktivet. Detta hindrar inte att
leverantorer sparar trafikuppgifter for andra tiIIatna andamal enligt
6 kap. LEK, t.ex. abonnentfakturering.
Artikel 29-gruppen har uttryckt farhagor for att uppgifterna ska

behandlas for andra an de brottsbekampande syftena, som t.ex.
overvakning av samtliga medborgares dagliga kommunikations-
monster. Enligt gruppen behover det sakerstallas att de uppgifter
som lagras inte medfor nagon storskalig datautvinning avseende
rese- och kommunikationsmonster for personer som de brottsbe-
kampande myndigheterna inte miss tanker. Vidare menar gruppen
att leverantorerna inte ska ha ratt att bearbeta trafikuppgifter for
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andra andamal an de som anges i direktivet, sarskilt inte for egna
syften.
Ocksa Europeiska datatillsynsmannen har yttrat att det ar vik-

tigt att tillgangen till och anvandningen av trafikuppgifterna be-
gransas till de syften som anges i direktivet. Enligt datatillsyns-
mannen maste de lagrade uppgifterna skyddas pa lampligt satt for
att motverka ett felaktigt utnyttjande av demo
I 6 kap. 5 § LEK finns huvudregeln att trafikuppgifter ska utpla-

nas eHer avidentifieras av leverantorerna nar de inte langre behovs
for att overfora ett elektroniskt meddelande. Lagen tilIater dock att
uppgifterna sparas for viss behandling. I avsnitt 2.2 har vi redogjon
for de bestammelserna. I korthet kan namnas att det huvudsakligen
ror abonnentfakturering, betalning av avgifter for samtrafik, mark-
nadsforing av elektroniska kommunikationstjanstcr, tvistlosning
samt verkstallighet av beslut om hemlig teleavlyssning eller hemlig
teleovervakning. Direktivet om lagring av trafikuppgifter innebar
ytterligare ett undantag fran grundregeln att trafikuppgifter inte far
lagras utan far sparas for ett visst andamaI (anikel 3). De trafik-
uppgifter som omfattas av van forslag i avsnitt 6 ska lagras av leve-
rantorerna under ett ar for att finnas tillgangliga vid beslut om
hemlig teleovervakning eller vid begaran om utlamnande enligt la-
gen om elektronisk kommunikation.
Den fdga som nu ska overvagas ar om det bor vara tilliitet att

behandla trafikuppgifterna for nagot ytterligare andamal an for att
lamnas ut till brottsbekampande myndigheter. Mot bakgrund av de
stora skillnader som finns mellan leverantorerna bade i Fraga om
verksamhet och volym bedomer vi att bade foretagsekonomiska
skal, konkurrensskal och sakerhetsskal talar for att leverantorerna
ska ha mojlighet att anlita annan for att fullgora lagringen. I sadana
fall kan den fysiska utrustningen vara placerad saval hos den lag-
ringsskyldige leverantoren som hos annan. Vi vill framhalla att det
inte ar sjalva lagringsskyldigheten och de skyldigheter som foljer
med denna som kan uppdras at annan. Den lagringsskyldige leve-
rantoren ska aldrig genom ett sadant avtal kunna franhanda sig na-
gon skyldighet mot myndigheter eller enskilda.
Som framgar i avsnitt 2.3.2 regleras leverantorernas tystnads-

plikt i bl.a. 6 kap. 20 § LEK. Den bestammelsen innebar att den
som i sam band med tillhandahaIlande av ett elektroniskt kommu-
nikationsnat eller en elektronisk kommunikationstjanst har fatt del
av eller tillglng till uppgift om abonnemang, innehaHet i ett elek-
troniskt meddelande eHer annan uppgift som anglr ett sarskilt elek-
troniskt meddelande inte obehorigen far fora vidare eHer utnyttja
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det han fitt del av eller tillgang till. Den stora majoriteten av upp-
gifter som lagringsskyldigheten kommer att omfatta ar hemliga i
den betydelsen att abonnenten inte har gett sitt samtyeke till att
uppgifterna lamnas ut (jfr t.ex. oppna telefonnummer).
Nar telelagen infordes i samband med att verksamheten i T ele-

verket overfordes till Telia AB uttalade regeringen att bestammel-
serna om tystnadsplikt i den lagen (motsvarande bl.a. 6 kap. 20 §
LEK) skulle utgora en huvudsaklig motsvarighet till vad som gallde
enligt sekretesslagen for Televerkets verksamhet (prop.
1992/93:200 s. 162 ff.). I sekretesslagen anges att den som pa grund
av anstallning eller uppdrag hos myndigheten har deltagit i verk-
samheten oeh fatt kannedom om uppgiften har tystnadsplikt (se 1
kap. 6 § sekretesslagen). Att tystnadsplikten enligt lagen om elek-
tronisk kommunikation omfattar uppdragstagare i vissa fall fram-
gar aven av PTS:s "Sammanstallning av lagstiftning oeh praxis kring
utlamnande av teleuppgifter" fran 2006-11-28.
Bestammelsen om tystnadsplikt utgor darmed inget hinder mot

en ordning dar leverantoren avtalar med annan att fullgora lagring-
en. Den som atar sig att lagra har ett sadant uppdrag av leveranto-
ren som innebar att han eHer hon kommer att omfattas av tyst-
nadsplikten. Enligt var bedomning kommer tystnadsplikt att galla
for den stora majoriteten av uppgifter som lagringsskyldigheten
omfattar, eftersom abonnenten inte har gett sitt samtyeke till att
uppgiftema lamnas ut.
En mojlighet for leverantorerna att anlita annan for sjalva lag-

ringen innebar fordelar for vissa leverantorer. Fran rent civilrattsli-
ga utgangspunkter finns det inte nagot hinder for leverantorerna
att traffa sadana avtal. Ett avtal med annan att fullgora sjalva lag-
ringen paverkar inte leverantorernas skyldigheter enligt vara forslag
oeh innebar darmed inte nagra negativa konsekvenser fran integri-
tetssynpunkt. Den som atar sig lagringen blir personuppgiftsbitra-
de enligt 30 § forsta styeket PUL.
Vara forslag innebar sUedes att leverantorerna far behandla tra-

fikuppgifter som lagrats for brottsbekampande syften endast for
att lamna ut dem efter beslut om hemlig teleovervakning eller en-
ligt bestammelsema i lagen om elektronisk kommunikation, eller
for att annan fullgor lagringen. Det innebar att all annan behand-
ling av trafikuppgifter ar otillaten. Uppgifterna kan saledes inte an-
vandas for kommersiella eHer andra andam:'il.
Det kan namnas att det vid EG-domstolen for narvarande pagar

ett mal som tar upp fragan huruvida det enligt gemenskapsratten ar
tillatet att lamna trafikuppgifter avseende Internetanvandare till
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innehavare av immateriella rattigheter (mil nr C-27S/06). General-
advokaten menar i sitt forslag till avgorande (den 18 juli 2007) att
de uppgifter som har iagrats med stod av direktivet om lagring av
trafikuppgifter enbart far iamnas ut for att utreda, avsloja och vacka
ital rorande allvarliga brott och att utlamnande darfor inte far ske
till innehavare av immateriella rattigheter.
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8 Kvalitet och sakerhet

8.1 Sammanfattning av vara forslag och
bedomningar

• I lagen om clektronisk kommunikation ska det foras in en
bestammelse som preeiserar Ieverantoremas skyldighet att
vidta sarskilda tekniska oeh organisatoriska atgarder for ett
tillraekligt skydd vid behandlingen av lagrade trafikuppgif-
ter.

• Tillsynsmyndigheten far efter samdd med Rikspolisstyrel-
sen oeh Datainspektionen meddela de verkstallighetsfore-
skrifter som behovs i fdgor om sakerhet for trafikuppgif-
terna.

• Lagring av trafikuppgiftcr kan ske utanfor Sveriges granser.
Personuppgiftslagens bestammelser om forbud mot ovedo-
ring av personuppgifter till tredje land iir tillraekliga for att
uppratthalla integritetsskyddet.

• Den som overtar en lagringsskyldig leverantors verksam-
het, en konkursforvaltare eHer en likvidator ska se till att
lagringsskyldigheten fullgors under den atersraende lag-
ringstiden.

8.2 Utgangspunkter

A.ndamalet med lagring av trafikuppgifter ar att uppgiftema ska
finnas bevarade under viss tid for att de, nar det finns forutsatt-
ningar for det, ska kunna anvandas for utredning om allvarlig
brottslighet. For att lagringen ska fungera som det ar tankt samti-
digt so~ skyddet for enskildas integritet halls pa en hog niva, mas-
te en rad olika fdgor som galler lagringen oeh skyddet av de lagra-
de trafikuppgifterna overvagas.
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De forslag vi lagger om lagringsskyldigheten innebar att fier tra-
fikuppgifter an i dag kommer att finnas lagrade oeh att lagringen
ska paga under ett ar. Mot den bakgrunden ska vi overvaga om det
finns anledning att forandra de bestammelser i rattegangsbalken
oeh lagen om elektronisk kommunikation som preeiserar forut-
sattningarna for att trafikuppgifterna ska kunna lamnas ut till de
brottsbekampande myndigheterna. Vi aterkommer till des sa fragor
i avsnitt 11.
Systemen for att lagra trafikuppgifter maste vara utformade sa

att uppgifterna snabbt oeh sakert kan overforas till myndigheterna.
Fragan om leverantorernas skyldigheter att anpassa sina system sa
att beslut om hemlig teleovervakning kan verkstiillas m.m. regleras i
6 kap. 19 § LEK. Vi har i avsnitt 7 behandlat fragorna om vilka le-
verantorer som ska vara skyldiga att lagra trafikuppgifter oeh pa
vilket satt leverantorerna ska anpassa sin verksamhet for att utan
drojsmai kunna medverka vid verkstalIighet.
Det som nu ska overvagas ar vilka krav som bor stallas sa att ratt

trafikuppgifter lagras med en teknik som innebar att uppgifterna ar
skyddade under lagringstiden men oeksa nar de fors over till de
brottsbekampande myndigheterna. Det ar saIedes inte fragan om
en anpassning av systemen som tar sikte pi verkstalligheten av be-
slut om hemlig teleovervakning utan vilka krav som bor stallas pi
att lagringen bl.a. sker med sadan teknisk kvalitet att de uppgifter
som finns lagrade ar sakrade for att kunna lamnas ut i den man de
cfterfragas av de brottsbekampande myndigheterna.
Bade skyddet for enskildas integritet oeh hiinsynen tillnaringsli-

vets affarsforhallanden kraver overvaganden om hur de trafikupp-
gifter som lagras av leverantorerna bor vara skyddade sa att de inte
kan andras eller behandlas for andra andam:H an de avsedda genom
obehorig elIer olaglig atkomst. Lagrade trafikuppgifter ska saIedes
inte kunna missbrukas genom att de stjals, lamnas ut obehorigen
eller sprids av miss tag t.ex. pa grund av tekniskt fel eUer olyekshan-
delse.
For att lagringen av trafikuppgifter ska ha den sakerhet som

kravs for en hog tillit till systemet oeh lagringen utforas sa att bade
integritetsskyddet oeh effektiviteten tillgodoses maste bade det
tekniska oeh organisatoriska skyddet vara tillriiekligt, samtidigt
som de rattsliga regler som blir tillampliga om trafikuppgifter anda
skulle komma att spridas i strid mot lagen verkar tillrackligt avhal-
lande oeh reparativa. En saker lagring av trafikuppgifter behover
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darfor overvagas utifran tekniska, administrativa, straffrattsliga,
civilrattsliga och forvaltningsrattsliga utgangspunkter.
Vi kommer i det foljande att analysera vilket skydd som nuva-

rande regler innebar for lagrade trafikuppgifter och overvaga beho-
vet av nya regler. I detta avsnitt behandlar vi frigor som galler kva-
litet hos de lagrade uppgifterna och den tekniska sakerhet som
kravs for att skydda uppgifterna. Det straff- och skadestandsratts-
liga skyddet och tillsynsfragor tas upp i avsnitt 90ch 10.

8.3
8.3.1

Kraven pa kvalitet och sakerhet
Leverantorernas ansvar

Direktivet innehaller flera artiklar som syftar till en saker lagring.
Det anges att Iagrade trafikuppgifter ska vara av samma kvalitet och
vara foremal for samma sakerhet och skydd som uppgifterna i nat-
verket (artikel 7 a). Dessutom ska uppgiftcrna omfattas av lampliga
tekniska och organisatoriska itgarder for att skyddas mot oavsikt-
lig eller oiaglig forstoring, oavsiktlig foriust eller oavsiktlig andring,
eller otillaten eHer olaglig lagring av, behandling av, tiHgang till eller
avslojande av uppgifterna (artikel 7 b). Uppgifterna ska ocksa om-
fattas av Iampliga tekniska och organisatoriska itgarder for att sa-
kerstiilla att endast sarskilt bemyndigad personal far tillgang till lag-
rade uppgifter (artikel 7 c).
En grundforutsattning for att syftet med lagring av trafikuppgif-

ter ska uppnas ar att ratt trafikuppgifter lagras med hjalp av en tek-
nik som hiller hog kvalitet och siikerhet. Det innebar att Iagringen
ska ske med minst samma kvalitet, sakerhet och skydd som uppgif-
tema i natverket. Tekniken maste vara konstruerad sa att de upp-
gifter som lagras inte kan andras i systemet. Med en tillrackligt hog
kvalitet i dessa avseenden tillgodoses direktivets krav pi att Iagrade
trafikuppgifter ska vara korrekta och tillgangliga samtidigt som ett
hogt integritetsskydd for Iagrade uppgifter uppnis.
Som vi har utformat vara forslag blir det leverantorerna som far

ansvaret for att lagringen av trafikuppgifter ar forenlig med de krav
pi kvalitet och sakerhet som direktivet staller. Det innebar att leve-
rantorerna maste ha en god kannedom om vilka trafikuppgifter
som ska lagras, ha en tillrackligt stor lagringskapacitet, ha tekniska
l6sningar som innebiir att lagrade trafikuppgifter har samma kvali-
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tet som uppgifterna i natverket oeh en driftsakerhet som minimerar
risken for att uppgifterna forstors, fodoras eller forvanskas.
For att systemet ska fungera oeh for att medborgarna ska kunna

ha fortroende for att lagrade trafikuppgifter enbart behandlas nar
det ar tillitet och lamnas ut endast i de forhallandevis mindre antal
fall dar de anvands for att bekampa allvarlig brottslighet, behovs
det regler som tar sikte pol risken for otillaten eller obehorig h-
kornst. Det innebar att de lagrade trafikuppgifterna maste skyddas
intc bara genom tekniska losningar utan oeksa genom organisato-
riska oeh administrativa atgarder som begransar enskilda personers
till gang till uppgifterna. Primart ar skyddet saledes ett ansvar for
leverantorerna. Ytterst blir det dock en Fraga om ett straffrattsligt
oeh skadesdndsrattsligt skydd for uppgifterna. Vi herkommer till
de fragorna i avsnitt 9.
Bade den tekniska utveeklingen oeh forandringar pa marknaden

for elektronisk kommunikation medfor att leverantorernas at gar-
der for kvalitet oeh sakerhet hela tiden maste foljas upp oeh defini-
eras med bl.a. foreskrifter av olika slag. Vi redovisar i avsnitt 10.4
vara overvaganden i Fraga om vilken eHer vilka myndigheter som
bor ha tillsyn over att regelsystemet foljs oeh hur tillsynen bor ut-
formas.

8.3.2 Nuvarande reglering

Enligt de regler som galler i dag far trafikuppgifter i prineip lagras
endast i syfte att sakerstalla att avtalsforhallandet mellan leverantor
oeh kund fullgors. I praktiken lagras uppgifter som behovs for att
leverantoren ska kunna fa betalt av kunden. Det ligger darfor i leve-
rantorernas intressen att lagra just soldan information oeh att billa
en kvalitets- oeh sakerhetsniva som svarar mot detta. Leveranto-
rerna har oeksa av konkurrensskal ett starkt ineitament att halla en
hog niva pa sakerhetsskyddet.
RegIer om teknisk sakerhet Finns i dag i 5 kap. 6 a § oeh 6 kap.

3 § LEK. Bestammelsen i 5 kap. 6 a § LEK galler driftsakerheten i
leverantorernas system. Av bestamme1sen framgar act den som till-
handabiller allmanna kommunikationsnat eller allmant tiHgangliga
elektroniska kommurukationstjanster ska se till att verksamheten
uppfyller rirnliga krav pa god funktion oeh teknisk sakerhet samt
har uthallighet oeh tillganglighet vid extraordinara handelser i
fredstid. Det innebar att systernen ska vara byggda sa att storningar
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i normal drift eller vid extraordinara handelser inte leder till oae-
eeptabla avbrott eller andra problem med driften oeh att konse-
kvenserna av intraffade avbrott eller driftstorningar minimeras.
PTS har utfardat allmanna rid i fraga om kravet pa driftsakerhet
(PTSFS 2007:2). Av raden framgar att leverantorerna bor bedriva
ett kontinuerligt oeh systematiskt sakerhetsarbete i vilket delmo-
men ten riskanalys, riskhantering, planering for avbrott oeh stor-
ningar samt uppfoljning av intraffade avbrott oeh storningar bor
finnas. Raden innebar att leverantorerna ska ha en sakerhetspoliey
oeh en sakerhetsorganisation ete. som garanterar en tillracklig sa-
kerhetsniva.
Bestammelsen i 6 kap. 3 § LEK galler inte driftsakerhet utan av-

ser det integritetsskydd som ska uppratthallas. I bestammelsen an-
ges att den som tillhandahaller en allmant tillganglig elektronisk
kommunikationstjan~t ska vidta lampliga hgarder for att sakerstalla
att behandlade uppglfter skyddas. Atgarderna ska vara agnade att
sakerstalla en sakerhetsniva som, med beaktande av tillganglig tek-
nik oeh kostnaderna for hgarderna, ar anpassad till risken for in-
tegritetsintrang. Den som tillhandahaIler ett allmant kommunika-
tionsnat ska vidta de atgarder som ar nodvandiga for att uppratthal-
la samma skydd i natet. Av forarbetena framgar inte narmare vilka
atgarder som ska vidtas (prop. 2002/03:110). Iartikel 4.1 i direkti-
vet om integritet oeh elektronisk kommunikation, som genomfors
i 6 kap. 3 § LEK, anges att det ar tekniska oeh organisatoriska at-
garder som avses.
Uttryeket tekniska oeh organisatoriska atgarder forekommer i

31 § PUL. Enligt den bestammelsen ska den personuppgiftsansva-
rige vidta lampliga tekniska oeh organisatoriska atgarder for att
skydda de personuppgifter som behandlas. Atgarderna ska astad-
komma en sakerhetsniva som ar lamplig med beaktande av de tek-
niska mojligheter som finns, vad det skulle kosta att genomfora
atgarderna, de sarskilda risker som finns med behandlingen av per-
sonuppgifterna oeh hur pass kansliga de behandlade personuppgif-
terna ar.
Eftersom personuppgiftslagen ar subsidiar till annan lagstiftning

(2 § PUL) oeh 6 kap. 3 § LEK tar sikte pa integritetsskyddet torde
31 § PUL inte vara direkt tillamplig for leverantorerna avseende
hantering av trafikuppgifter (jfr 6 kap. 2 § LEK). For var bedom-
ning av hur kravet pa sakerhet bor bestammas ar det doek av intres-
se hur lagstiftaren resonerade nar personuppgiftslagen infordes. I
forarbetena till personuppgiftslagen anges att upprakningen ar all-

,-
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mant hallen oeh kortfattad men att den pa ett bra satt beskriver de
overvaganden som maste goras i fdga om sakerhets:itgarder (prop.
1997/98:44 s. 92 oeh SOU 1997:39 s. 409 f.). Ett exempe1 pa de
sarskilda risker som finns vid behandlingen av personuppgifter an-
ges vara antalet personer som de behandlade uppgifterna avser. Det
anges att skadorna givetvis kan bli mer omfattande nar det ar upp-
gifter om manga personer som behandlas pa en gang oeh att en an-
gripare kan vara beredd att lagga ned mer resurser pa ett intrang om
han pa en gang kan komma at uppgifter om manga personer. Vidare
anges att det vasentliga ar att en lamplig sakerhetsniva uppnas oav-
sett om det sker genom tekniska eller organisatoriska ltgarder, dvs.
mllet ar det viktiga oeh inte vilka medel som anvands for att na dit,
oeh att det al1tid maste bli friga om en avvagning for att astad-
komma en lamplig sakerhetsniva. Enligt forarbetena ger de allmant
hallna reglerna inte tillraeklig vagledning i det enskilda fallet utan
avsikten ar att Datainspektionen ska meddela de narmare foreskrif-
ter om sakerhetsatgarder som behovs.
Datainspektionen har utfardat allmanna dd, Sakerhet for per-

sonuppgifter, som preeiserar personuppgiftslagens krav pa siikerhet
vid behandling av personuppgifter. Av dden framgar bl.a. att en
organisation med fungerande administrativa rutiner ar val sa viktig
som tekniska losningar oeh att den basta tekniken inte behover an-
vandas for att uppna lamplig sakerhetsniva om det skulle kosta for
myeket. Vidare framgar av dden att tilltradeskontroll, behorig-
hetskontroll oeh behandlingshistorik for viss tid bor finnas for att
sakerstalla att endast behorig personal far tillgang till uppgifterna.
PTS har inte utfardat nigra motsvarande allmanna dd for mark-

naden for elektronisk kommunikation.

8.3.3 Leverantorernas nuvarande sakerhetsarbete

For var bedomning av vilka tekniska oeh organisatoriska atgarder
som kravs for ett fullgott skydd ar det nuvarande sakerhetsarbetet
hos leverantorerna en bra utgangspunkt. De leverantorer som ar
representerade i utredningen har redovisat viss del av sakerhetsar-
betet for oss. Redovisningen har dock av bade konkurrensskal oeh
sakerhetsskal inte kunnat beskriva siikerhetsarbetet i detalj.
Av de uppgifter vi har fatt framgar att leverantorerna anser sig

ha ett i stort sett val utbyggt oeh fungerande sakerhetsarbete. Detta
galler sarskilt de stora leverantorerna. En starkt bidragande orsak
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till detta ar konkurrensskal. Kvalitet oeh sakerhet utgor i hogsta
grad konkurrensfaktorer i Ieverantoremas tavIan om kunder. Leve-
rantorerna far snabb oeh tydIig aterkoppling fran kunderna om det
forekommer brister. De trafikuppgifter som Ieverantorerna i dag
lagrar har som huvudsyfte att vara ett underlag i deras affarsverk-
samhet oeh framfor alIt for kunddebitering. Eftersom informatio-
nen representerar stora ekonomiska varden for Ieverantorema, ar
de tekniska systemen byggda for myeket hog datasakerhet oeh till-
forlitlighet. Leverantorernas arbete med sakerheten kan i detaIj vara
uppbyggd pa lite olika satt, men alIt syftar till att eliminera yttre
oeh inre paverkan pa de tekniska systemen oeh informationen. Hos
de sma leverantorerna kan det Finns mindre brister i sakerhetsarbe-
tet.-Den storsta anledningen till detta uppges vara okunskap.
Som en organisatorisk atgard till skydd for systemen har leve-

rantorerna tagit fram olika sakerhetsforeskrifter som bl.a. beskriver
hur oeh vilka som ska ha tillgang till systemen, hur sakerhetskopie-
ring ska goras samt vilket skydd utrustningen oeh informationen
ska ha.
Det tekniska skyddet innebar att leverantorerna har ett fysiskt

skydd som tar sikte pa att systemen ska vara skyddade mot stold
oeh forstorelse. Det kan vara Fraga om t.ex. Iasanordningar, larm,
extra stromtillforsel oeh p;\ annat satt skyddade utrymmen. Det
Finns oeksa ett IT-tekniskt sakerhetsarbete som tar sikte pa saker-
heten for bade systemen i sig oeh sakerheten for den information
som Finns i systemen. Det tekniska skyddet ar uppbyggt sa att ing-
et ska kunna forstoras, forvanskas eller stjalas. Konkret innebar det
att man anvander olika former av behorighetskontroll, atkomst-
kontroll, behandlingshistorik, loggar oeh kryptering av information
m.m. Genom behorighetskontroller sakerstalls att endast personer
som behover hantera trafikuppgifterna for tilIatna andamal kan an-
yanda systemen. Obehorig ltkomst forhindras genom att inlogg-
ningen av behorig personal sker i olika steg. Det innebar att anvan-
daren bara tillats ett visst antal misslyekade inloggningsforsok in-
nan han eller hon stangs ute. Systemen ar sarskilt anpassade for le-
verantorernas behov oeh logiskt skilda frin varandra. Systemen
hanteras enligt en forvaltningsmodell oeh har en systemagare, en
systemforvaltare oeh en systemadministrator. Systemagaren ar
kravstallare oeh ytterst ansvarig for systemets funktion. System-
forvaltaren skoter systemet enligt systemagarens krav oeh system-
administratoren skoter den dagliga hanteringen av systemet.

193

'.



Kvalitet och sakerhet SOU 2007:76

Sakerhetspolisen ar en av de myndigheter som for sina utred-
ningar begar ut uppgifter fran leverantorerna. Sakerhetspolisens
uppdrag ar att forebygga oeh avsloja brott mot rikets sakerhet, be-
kampa terrorism oeh skydda den eentrala statsledningen. Nar Sa-
kerhetspolisen begar ut uppgifter som fran sakerhetssynpunkt har
betydelse for rikets sakerhet eIler for skyddet mot terrorism stalls
det sarskilda krav pa sakerhet hos leverantorerna sa att uppgifterna
behandlas pi ett betryggande satt. Detta sker med stod av saker-
hetsskyddslagen (1996:627). De krav som Sakerhetspolisen kan
stalla ar att en sakerhetsprovning ska goras innan en person genom
anstallning eller pa nagot annat satt deltar i en viss verksamhet hos
leverantoren. Provningen enligt 11 § sakerhetsskyddslagen ska
klarlagga om personen kan antas vara lojal mot de intressen som
skyddas oeh i ovrigt palitlig fran sakerhetssynpunkt. Sakerhets-
provningen enligt sakerhetsskyddslagen omfattar registerkontroll
oeh under vissa forutsattningar sarskild personutredning. De sa-
kerhetskrav som stalls pi leverantorerna vid verkstallighet av hem-
liga tvangsmedel preciseras sedan i ett avtal (sakerhetsskyddsavtal,
s.k. SUA-avtal) som traffas mellan Sakerhetspolisen oeh levcranto-
reno
I de falileverantorer har slutit sakerhetsskyddsavtal med Saker-

hetspolisen sker som regel hanteringen av trafikuppgifter aven till
andra brottsbekampande myndigheter i enlighet med innehillet i de
avtalen. Det innebar att organisationen kring all hantering oeh ut-
lamnande av uppgifter foljer den sakerhetsniva som sakerhets-
skyddsavtalet staller upp.

8.4 LagregJeringenav sakerheten for Jagrade
trafikuppgifter m.m.

Forslag: I lagen om elektronisk kommunikation ska det foras in en
bestiimmelse som preciserar leverantorernas skyldighet att vidta
sarskilda tekniska oeh organisatoriska atgarder for ett tillraekligt
skydd vid behandlingen av lagrade trafikuppgifter.
Tillsynsmyndigheten far efter samdd med Rikspolisstyrelsen

oeh Datainspektionen meddela de verkstallighetsforeskrifter som
behovs i Frag~rom sakerhet for trafikuppgifterna.

Bestammelsen i 5 kap. 6 a § LEK oeh den tillsyn som PTS bedriver
inom det omddet syftar till att allmanna kommunikationsnat oeh
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allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster ska upp-
fyIla rimliga krav pa god funktion oeh teknisk sakerhet. Bestam-
melsen galler inte enban vid extraordinara hiindelser utan till godo-
ser kravet pa driftsakerhet aven vid andra driftavbrott. Ide bedom-
ningar vi gor nedan utgar vi fran att driften ar saker.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger att lagrade upp-

gifter ska vara av samma kvalitet oeh vara foremal for samma sa-
kerhet oeh skydd som uppgifterna i natverket, att uppgifterna ska
omfattas av lampliga tekniska oeh organisatoriska atgarder for att
skyddas mot oavsiktlig eller olaglig forstoring, oavsiktlig forIust
eller oavsiktlig andring, eller otillaten eller olaglig lagring av, be-
handling av, tillgang till eller avslojande av uppgifterna, oeh att
uppgifterna ska omfattas av lampliga tekniska oeh organisatoriska
atgarder for att sakerstalla att endast sarskilt bemyndigad personal
far tillgang tiIllagrade uppgifter (artikel 7 a-7 c).
Den nuvarande bestammelsen i 6 kap. 3 § LEK tar sikte pa ett

grundskydd for behandlingen av trafikuppgifter. Bestammelsen
reglerar kraven pa sakerhet for de uppgifter som far sparas enligt
nuvarande regier, dvs. i princip endast de trafikuppgifter som be-
hovs for att sakerstalla att avtalsforhallandet mellan leverantor oeh
kund fullgors.
Den lagringsskyldighet som vi foreslar har ett helt annat syfte

oeh ska astadkomma att trafikuppgifter som sammanstalls av en
brottsbekampande myndighet kan ge svar pa fragorna om vern som
kommunicerat med vern, nar det skedde, var de som kommuniee-
rade med varandra befann sig oeh vilken typ av kommunikation
som anvandes vid tillfallet. Det innebar att lagringen av trafikupp-
gifter for brottsbekampningssyften blir bade mer omfattande oeh
mer integritetskanslig. Det medfor att kravet pa sakerhet bor vara
hogre for de trafikuppgifter som lagras enligt vara forslag oeh att
nivan pa den sakerhet som bor galla for uppgifterna bor preeiseras i
lagen om elektronisk kommunikation.

Trafikuppgifter ar ofta personuppgifter. Nivan pa det skydd
som bor finnas for trafikuppgifterna bor darfor utformas med ut-
gangspunkt i det skydd for personuppgifter som anges i person-
uppgiftslagen. I den bestammelse vi foreslar bor kravet pa sakerhet
for trafikuppgifterna uttryckas sa att leverantorema ska vidta de
sarskilda tekniska oeh organisatoriska hgarder som ar tillraekliga
for att sakerstalla att behandlade uppgifter skyddas. I detta ligger
att uppgifterna ska vara tillforlitliga, ha tillraekligt hog kvalitet oeh
ett tillraekligt skydd mot intrang oeh annan otilIaten behandling.
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I sakerheten oeh skyddet for personlig integritet ligger att leve-
rantorerna ska kanna till vilka trafikuppgifter som omfattas av lag-
ringsskyldigheten oeh hur lagringen i ovrigt ska utformas. Det lig-
ger i tillsynsmyndighetens uppgift att informera om omfattningen
av leverant6rernas skyldigheter. Hur den sakerhet som uttryeks i
lagen om elektronisk kommunikation mer preeiserat hor uppnas
heror bl.a. pa den teknik de olika leverantorerna har oeh pa teknik-
utveeklingen. Det bor vara en uppgift for tillsynsmyndigheten att
mot bakgrund av teknikutveeklingen oeh leverantorernas fortl6-
pande sakerhetsarbete faststalla nivan pa sakerheten genom fore-
skrifter. F6reskrifterna bor tas fram efter samrad med Rikspolissty-
relsen oeh Datainspektionen. Den slutliga bed6mningen av om de
vidtagna atgarderna ar tillraekliga kommer att ske genom tillsyns-
atgarder i enskilda fall. Det ar viktigt att framhlHlaatt leverantorer-
na ar skyldiga att lagra trafikuppgiftema med den sakerhet som
forutsatts redan nar lagstiftningen trader i kraft. Vi aterkommer till
fragan om tillsynsmyndighetens befogenheter i avsnitt 10.5.

8.5 Overforingav personuppgifter till annat land

Bedomning: Lagring av trafikuppgifter kan ske utanfor Sveriges
granser. Personuppgiftslagens bestammelser om forbud mot over-
foring av personuppgifter till tredje land ar tillraekliga for att upp-
ratthalIa integritetsskyddet.

loom omradet for elektronisk kommunikation kan en oeh samma
leverant6r verka i £lera lander. Det innebar att lagringen av trafik-
uppgifter som har genererats i Sverige kan f6rlaggas till ett annat
land oeh att trafikuppgifter som har genererats i ett annat land kan
lagras i Sverige. Enligt vart forslag ar en leverantor som har sadan
verksamhet i Sverige som medfor anmalningsskyldighet enligt
2 kap. 1 § LEK oeksa lagringsskyldig. .Aven om lagringen f6rlaggs
utomlands galler leverantorens alIa skyldigheter enligt de bestam-
melser som anger hur lagringsskyldigheten ska fullgoras, t.ex. skyl-
digheten som ror sakerheten for de lagrade trafikuppgifterna. Om
en utlandsk leverantor inte ar anmalningspliktig for verksamhet i
Sverige man enbart forlagger sitt lager av trafikuppgifter har i lan-
det galler inte den svenska regleringen for lagring av trafikuppgif-
ter. Daremot kan leverantorens hantering av uppgifterna i lagret
komma att omfattas av t.ex. bestammelserna i personuppgiftslagen
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om hanteringen innebar behandling av sadana trafikuppgifter som
ar personuppgifter.
Ayen om en lagringsskyldig leverantor, som har lagret mom-

lands, fullgor sina skyldigheter enligt svensk lag, kan lagringslan-
dets regler om t.ex. tvangsmedel bli tillampliga pa uppgifterna i lag-
ret. Huruvida uppgifter som finns i ett lager i ett annat land kan fa
spridning mover vad som foljer av svensk ratt beror pa den rattsliga
regleringen i landet dar lagret Finns. Det finns med andra ord inte
nagon garanti for att uppgifter som lagras i ett annat land inte an-
vands for andra andamal an de som den svenska lagstiftningen
medger mover den garanti som ligger i att samtliga medlemslander
i EU har rattsregler for dataskydd m.m. som bygger pa EG-
direktiv. Sakerhetspolisen har pekat pa att detta forhallande kan
innebara att information som har stor betydelse for rikets sakerhet
kan bli atkomlig i andra lander.
Vi inser att det finns avsevarda komplikationer som galler rikets

sakerhet oeh ocksa skyddet for enskildas integritet om trafikupp-
gifter som har genererats har lagras i ett annat land. Samtidigt ar ett
av de grundlaggande syftena bakom direktivet om lagring av trafik-
uppgifter att sIa vakt om den fria rarligheten inom omradet for
elcktronisk kommunikation mellan EU-Iandema. I de lander dar
direktivet redan har inforts har det inte enligt vad vi har fatt uppgift
om inforts nagra begransningar som gar att trafikuppgifter inte far
lagras i ett annat medlemsland. Vi bedomer att direktivet om lag-
ring av trafikuppgifter inte ger nagot utrymme for att begransa le-
verantoremas mojligheter att forlagga lagret av trafikuppgifter till
ett annat EU-land.
Personuppgiftslagen innehaller bestammelser som begransar

mojligheterna att forlagga lagringen av trafikuppgifter som ar per-
sonuppgifter till tredje land. Enligt 33 § PUL ar det forbjudet att
till tredje land (dvs. ett land som varken ingar i EU eller ar anslutet
till EES-samarbetet) fora over personuppgifter som ar under be-
handling eller att fora over uppgifterna for bchandling i ett sadant
land, am landet inte har en adekvat niva for skyddet av personupp-
gifterna. Fragan om en adekvat skyddsniva foreligger ska bedomas
med hansyn till samtliga omstandigheter som har samband med
overforingen. Sarskild vikt ska laggas vid uppgifternas art, andama-
let med behandlingen, hur lange behandlingen ska paga, ursprungs-
landet, det slutliga bestammelselandet oeh de regler som finns for
behandlingen i det tredje landet.
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Trots forbudet ar det enligt 34 § PUL tilIatet att fora over per-
sonuppgifter till tredje land, om den registrerade har gett sitt sam-
tyeke till overforingen elier om overforingen ar nodvandig for att
den registrerades rattigheter ska kunna tas till vara eller skyddas.
Det ar oeksa tillatet att fora over personuppgifter for anvandning
enbart i en stat som har anslutit sig till Europaradets konvention
om skydd for enskilda vid automatisk databehandling av person-
uppgifter.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer far

enligt 35 § PUL meddela undantag frin forbudet att fora over per-
sonuppgifter till tredje land. Enligt samma bestammelse far reger-
ingen meddela foreskrifter om att overforing av personuppgifter till
tredje land ar tiWiten,om overforingen regleras av ett avtal som ger
tillraekliga garantier till ett skydd for de registrerades rattigheter.
Regeringen har foreskrivit att personuppgifter far foras over till

tredje land om oeh i den utstraekning EG-kommissionen har kon-
staterat att landet har en adekvat niva for skyddet av personuppgif-
ter. Vilka de landerna ar anges i en bilaga till personuppgiftsforord-
ningen. Vidare har regeringen bestamt att Datainspektionen far
meddela beslut om undantag i enskilda fall om det finns tilltraekliga
garantier till skydd for de registrerades rattigheter (13 oeh 14 §§
personuppgiftsforordningen [1998:1191]). Information i £raganom
overforing av uppgifter far ske kan lamnas av Datainspektionen.
Vi bedomer att personuppgiftslagens bestammelser om forbud

mot overforing av personuppgifter till tredje land ar tillrackliga for
att uppratthalla integritetsskyddet for den enskilde. Sammantaget
innebar vara overvaganden att vi inte ser att leverantorernas moj-
ligheter att forlagga lagret utanfor Sverige kan begransas i forhal-
lande till andra medlemslander i EU eller lander ansluta till EES-
avtalet oeh inte heller utover vad som foljer av bestammelserna i 33
oeh 34 §§ PUL.

8.6 Ansvaret vid verksamhetsovergangm.m.

Bedomning: Den som overtar en lagringsskyldig leverantors verk-
samhet, en konkursforvaltare eller en likvidator ska se till att lag-
ringsskyldigheten fullgors under den aterstaende lagringstiden.

En sarskild friga ar vad som ska ske med de lagrade trafikuppgif-
terna nar en leverantors verksamhet som omfattar lagringsskyldig-
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het overgar till annan elIer upphor. Aven da maste lagringsskyldig-
heten fullgoras. Det far inte bli sa att de brottsbekampande myn-
digheterna star utan mojlighet att komma at uppgifterna for att de
exempelvis har utplanats fore lagringstidens slut. Likasa maste t.ex.
kraven pa kvalitet oeh sakerhet for de lagrade trafikuppgifterna
uppratthllias. Fdgan ar med andra ord viktig saval ur ett brottsbe-
kampnings- som ett integritetsskyddsperspektiv oeh blir framst
aktuell om en verksamhet overgar genom forsaljning eller fusion,
oeh om leverantoren forsatts i konkurs eller likvidation.
De bestammelser vi foreslar innebar bl.a. att den lagringsskyldi-

ge ska se till att trafikuppgifter lagras under ett ar, att uppgifterna
utpJanas efter den tiden oeh att atgarder vidtas for att sakerstalla att
de behandlade uppgifterna skyddas. Det foljer av de regler vi fore-
slar att skyldigheterna rorande exempelvis lagringstid, utplanande
oeh skyddsatgarder overgar till den som overtar verksamheten om
verksamheten aven fortsattningsvis traffas av lagringsskyldigheten,
dvs. om leverantoren ar anmalningspliktig enligt 2 kap. 1 § LEK.
En konkurs eller likvidation innebar inte i sig att lagringsskyldighe-
ten upphor. Den som under ett sadant fodarande foretrader den
lagringsskyldige, i forsta hand konkursforvaltaren respektive likvi-
datorn, har att se till att skyldigheterna fullgors under den atersta-
ende lagringstiden, bl.a. att uppgifterna lagras under ett ar oeh ut-
planas darefter. Bade nar verksamheten overgar oeh upphor kan
lagringen fullgoras genom att nagon anlitas for det andamalet (se
avsnitt 7.5). De nu angivna forhallandena foljer av de regler som
redan galler oeh behover inte regleras sarskilt i lagen om elektro-
nisk kommunikation.
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9 Det straff - och
skadestandsrattsliga skyddet

9.1 Vlusammanfattande bedomning

• Lagringen av trafikuppgifter ger inte anledning att forandra
nagra straff- eller skadesdndsrattsliga bestammelser.

• Det kan overvagas om det behovs en bestammelse om
grovt dataintdng med en strangare straffskala.

i
r

9.2 Direktivet om lagring av trafikuppgifter

I avsnitt 7.5 har vi foreslagit att leverantorerna ska fa behandla de
trafikuppgifter som lagras enligt vart forslag cndast for vissa klart
angivna andamal. Dit hor att uppgifterna far hehandlas for att lam-
nas ut efter heslut om hemlig teleovervakning eHer enligt hestam-
melserna i lagen om elektronisk kommunikation. eller for att annan
fullgor lagringen. Vi har i avsnitt 8 redovisat vara overvaganden i
Fraga om den sakerhetsniva som hor galla for leverantorernas be-
handling av trafikuppgifterna oeh deras ansvar for att vidta sarskil-
da tekniska oeh organisatoriska atgarder for att sakerstalla ett till-
raekligt skydd vid behandlingen av lagrade trafikuppgifter.
For att skyddet mot integritetsintrang for enskilda ska vara till-

raekligt starkt maste oeksa de straff- oeh skadestandsrattsliga reg-
lerna verka avhallande samtidigt som de, am skador andi intraffar,
innebar en tillracklig straffrattslig reaktion oeh ett skadestiinds-
rattsligt skydd for den sam drabhas.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter anger i artikel 13 att

medlemsstaterna ska sakerstalla att rattslig provning, ansvar oeh
sanktioner Finns till skydd for uppgifterna. Medlemsstaterna ska
sarskilt vidta nodvandiga itgarder for att sakerstalla att forbjuden
tillgang till eHer overforing av lagrade uppgifter belaggs med sank-
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tioner, inbegripet administrativa eller straffrattsliga sanktioner,
som ar effektiva, proportionerliga oeh avskrackande.
Straffbestammelser som skyddar enskildas integritet Finns i ett

flertal forfattningar. Vad som framst ar aktuellt att behandla i detta
sammanhang ar vissa regler i 4 oeh 20 kap. brottsbalken, i person-
uppgiftslagen oeh i lagen (1990:409) om skydd for foretagshemlig-
heter.
Straffansvaret ar personligt oeh innebar att endast fysiska per-

soner som begitt en straffbar handling kan domas. Den lagrings-
skyldighet vi forestar ska fullgoras av den som ar anmalningspliktig
enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det innebar att tra-
fikuppgifter alltid kommer att lagras inom ramen for en narings-
verksamhet. En otillaten behandling av trafikuppgifter kan darmed
oeksa bli att bedoma utifdn de sanktioner som kan alaggas narings-
idkaren enligt reglerna om foretagsbot oeh forverkande i 36 kap.
brottsbalken.
De skadesdndsbestammelser som kan bli aktuella vid lagring av

trafikuppgifter Finns i lagen om elektronisk kommunikation, per-
sonuppgiftslagen, lagen om skydd for foretagshemligheter oeh ska-
desdndslagen (1972:207).

9.3 Skyddet i de straff- och skadestandsrattsliga
bestammelserna

9.3.1 Straffratten

Dataintrang m.m.

I 4 kap. brottsbalken finns bestammelser om brott mot frihet oeh
frid. Enligt 4 kap. 8 § brottsbalken ar det straffbart som brytande
av telehemlighet att olovligen bereda sig tillgang till ett telemedde-
lande. Paragrafen skyddar med andra ord innehallet i ett telemedde-
lande oeh inte trafikuppgifterna i sig. Den bestammelsen blir alltsa
inte aktuell i detta sammanhang. Aven 4 kap. 9 § brottbalken om
intrang i forvar skyddar inneballet i ett meddelande fran att nagon
olovligen tar del av det. Aven om oeksa annat an meddelanden
skyddas bedomcr vi att paragrafen inte blir aktuell i fraga om skyd-
det av de lagrade trafikuppgifterna. Detsamma galler olovlig avlyss-
ning enligt 4 kap. 9 a § brottsbalken.
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Ett forfarande som innebar att nagon olovligen bereder sig till-
gang till trafikuppgifter blir narmast att bedoma enligt 4 kap. 9 c §
brottsbalken om dataintdng. Bestammelsen lyder pa foljande satt.

Den som i annat fall an som sags i 8 och 9 §§ olovligen bere-
der sig till gang till en uppgift som ar avsedd for automatise-
rad behandling eller olovligen andrar, utplanar, blockerar el-
ler i register for in en sadan uppgift doms for dataintdng till
boter eller fangelse i hogst tva ar. Detsamma galler den som
olovligen genom nagon annan liknande atgard allvarligt stor
eller hindrar anvandningen av en sadan uppgift.

Alla-uppgifter (fakta, information eller begrepp) som uttrycks i en
for en dater anpassad och lasbar form omfattas av bestammelsen,
saledes aven trafikuppgifter och oavsett om dessa innehiller per-
sonuppgifter eller inte. Det har ingen betydelse var uppgifterna
finns i systemet eller pa vilket datamedium de Finns. Aven om sjalva
tillgangen till uppgiften ar lovlig, ar det straffbart att olovligen and-
ra, utpIana eller blockera eller i register fora in uppgift som ar av-
sedd for automatiserad behandling. Att blockera en uppgift innebar
att uppgiften gors oatkomlig eller att den hindras fdn att floda.
Exempel pa det ar inmatning eller spridning av olika typer av sabo-
tageprogram (datavirus, trojaner eller logiska bomber). Med regis-
ter avses information som pa nagot satt har systematiserats, som
t.ex. tabeller, kataloger och filer. Daremot avses inte lopande text.
Skyddet galler oavsett om effekten av den olovliga forandringen ar
tillfallig eller besdende. Som framgar av bestammelsens andra me-
ning finns ett straffansvar aven for den som olovligen genom lik-
nande atgard som i forsta meningen allvarligt stor eller hindrar an-
vandningen av en uppgift som ar avsedd for automatiserad behand-
ling. Det galler exempelvis s.k. tillganglighetsattacker eller overbe-
lastningsattacker.
Bestammelsen om dataintrang blir saledes tillamplig am nagon

utomstaende olovligen vidtar atgarder som innebar att han eller
hon bereder sig till gang till de lagrade trafikuppgifterna, andrar i
uppgifterna, forstor uppgifter eller for in uppgifter i leverantorens
lager. Har bortser vi fdn de ovriga brott sam kan begas i sadana
sammahhang, t.ex. skadegorelse enligt 12 kap. 1 § brottsbalken.
Vi har foreslagit att leverantorerna ska fa behandla de lagrade

trafikuppgifterna endast for att lamna ut dem enligt ett beslut om
hemlig teleovervakning eller enligt lagen om elektronisk kommu-
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nikation eller nar annan anlitas for lagringen (se avsnitt 7.5). Det
innebar att annan behandling ar forbjuden. Av det foljer att den hos
leverantoren som behandlar uppgifterna for andra andamal olovli-
gen bereder sig tillgang till uppgifterna. Forfarandet kan darmed bli
att bedoma enligt bestammelsen om dataintrang. Skulle det vara
Fragaom att nagon hos leverantoren andrar i uppgifterna, forstor
eller utpIanar uppgifter eller for in uppgifter som inte ska finnas i
lagret blir aven detta forfarande att bedoma enligt bestammelsen
om dataintdng. Forfarandet kan oeksa bli att bedoma enligt andra
bestammelser i brottsbalken, t.ex. bestammelserna om egenmaktigt
forfarande oeh skadegorelse i 8 kap. 8 § respektive 12 kap. 1 §
brotts balken.

Brott mot tystnadsplikten

Den personliga integriteten skyddas bl.a_ genom regler om tyst-
nadsplikt. Som framgar pa Hera stallen i betankandet regleras tyst-
nadsplikten i det allmannas verksamhet i sekretesslagen. Nar det
galler tillhandahallande av ett elektroniskt kommunikationsnat eller
en elektronisk kommunikationstjanst regleras tystnadsplikten i
6 kap. 20 § LEK. Den bestammelsen innebar att leverantorerna har
tystnadsplikt i Fraga om de trafikuppgifter som ska lagras enligt
vara forslag. Bestammelsen anger att den som i samband med till-
handahallande av ett elektroniskt kommunikationsnat eller en elek-
tronisk kommunikationstjanst har fatt del av eller tillgang till upp-
gift om abonnemang eller annan uppgift som angar ett sarskilt
elektroniskt meddelande inte obehorigen far fora vidare eller ut-
nyttja det han har fatt del av eller tillgang till. Straffskalan stracker
sig fran boter till fangelse i ett ar. Enligt 6 kap. 21 § LEK Finns
tystnadsplikt aven for uppgift som hanfor sig till anvandning av
bl.a. hemlig teleovervakning.
Bestammelserna om tystnadsplikt ar straffsanktionerade enligt

bestammelsen i 20 kap. 3 § brottsbalken om brott mot tystnads-
plikten. Enligt den bestammelsen kan den som rojer uppgift sam
han ar skyldig att halla hemlig enligt lag eller annan forfattning eller
enligt forordnande eller forbehall som har meddelats med stod av
lag eller annan forfattning, eller oIovligen utnyttjar en sadan hem-
lighet, domas for brott mot tystnadsplikten. Straffskalan for brott
mot tystnadsplikten ar boter eller fangelse i hogst ett ar. Om brot-

204



'i':"'..'?l"'rri'(;.~>F:F,.~O:;7:·';""'~:2,~~~4"~~!~~"i:'F';"/'-~:~'"!:-i~~7~.('~~
,,,•••.illii"'r;;.:.:::;.:;:.:;...""'~~-t.\,illl\~h~~~~'~~.~' . ""g"f!!'~~£!"W:;~:;':~:;Ac\<,.o;j'hii~;;i\
I,
I

SOU 2007:76 Det straff- och skadestandsriittsliga skyddet

tet begas av oaktsamhet doms till boter. I ringa fall ska dock inte
domas till ansvar.
SkulIe nagon anstaHd hos de brottsbekampande myndigheterna

eller hos leverantoren uppsatligen eller av oaktsamhet bryta mot
tystnadsplikten oeh fora vidare eHer utnyttja trafikuppgifterna
finns alltsa ett skydd i bestammelserna om tystnadsplikt. Tyst-
nadsplikten traffar oeksa andra aktorer, t.ex. den som pa uppdrag
av leverantoren utfor delar av tillhandahillandet av natet eller tjans-
ten oeh den som leverantoren har anlitat for att lagra uppgifterna
(se avsnitt 2.3.2 oeh 7.5).
I sammanhanget bar oeksa namnas nagot om den meddelarfri-

het som normalt galIer oeh som innebar att var oeh en har ratt att
liimna aven sekretessbelagd information for offentliggorande i bl.a.
tryekt skrift. Meddelarfriheten ar i vissa fall begransad savitt avser
trafikuppgifter (se 1 kap. 1 § tredje styeket tryckfrihetsforordning-
en oeh 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen). Av 16 kap. sekre-
tesslagen framgar att meddelarfriheten inte innebar en ratt att liim-
na information som omfattas av 5 kap. 1 § sekretesslagen oeh som
avser uppgift om hemlig teleovervakning. Det framgar oeksa att
den som har tystnadsplikt enligt 6 kap. 20 oeh 21 §§ LEK inte har
meddelarfrihet savitt avser uppgift om innehallet i ett elektroniskt
meddelande eller annan uppgift som angar ett sarskilt sadant med-
delande samt om hemlig teleovervakning.

Brott mot personuppgiftslagen

Manga av de trafikuppgifter som vart forslag omfattar ar samtidigt
personuppgifter, dvs. de kan direkt elIer indirekt hanforas till en
fysisk person som ar i livet (3 §).
Straffbestammelsen i personuppgiftslagen finns i 49 §. Enligt

den bestammelsen ar det straffbart att uppsatligen eller av oakt-
samhet bl.a. lamna osann uppgift i information till den som regi-
strerats oeh i anmalan eller information till tillsynsmyndigheten, att
behandla integritetskansliga personuppgifter i strid med person-
uppgiftslagens bestammelser oeh att lamna ut personuppgifter oeh
integritetskansliga uppgifter till tredje land i strid med lagen.
Straffskalan for bratt mot personuppgiftslagen ar boter eller fang-
else i hogst sex manader, eHer om brottet ar gravt, fangelse i hogst
tva ar. f ringa fall doms inte till ansvar.
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Det ar med andra ord straffbart att behandla trafikuppgifter som
ar integritetskansliga personuppgifter i strid med personuppgiftsla-
gen oeh att fora over trafikuppgifter som ar personuppgifter till
tredje land om landet inte har en adekvat skyddsnivi for behand-
ling av uppgifterna (se aven avsnitt 8.5).

Lagen om skydd for foretagshemligheter

Lagen om skydd for foretagshemligheter innehaller bestammelser
om straff for den som olovligen bereder sig tillging till en foretags-
hemlighet eller som pi annat satt tar olovlig befattning med en fo-
retagshemlighet. Med foretagshemlighet forsds enligt lagen sidan
information om affars- eller driftforhallanden i en naringsidkares
rorelse som naringsidkaren haIler hemlig oeh vars rojandc ar agnat
att medfora skada for honom i konkurrenshanseende (1 §). Med
vissa affars- eller driftforhillanden avses information om affarshan-
delser, bade enskilda oeh av allmant slag. Aven information som
kan hanforas till pagaende drift eller produktion skyddas av lagen
liksom information som ror konstruktions- oeh utveeklingsarbete
(prop. 1987/88:155 s. 35).
Information om lagrade trafikuppgifter kan enligt vir bedom-

ning i vissa fall vara sadana foretagshemligheter som skyddas av
lagen. Den som i sidana fall uppsatligen bereder sig olovlig tillgang
till trafikuppgifterna kan domas for foretagsspioneri oeh den som
anskaffar en foretagshcmlighet for olovlig befattning med fore-
tagshemlighet (4 §).

Foretagsbot oeh forverkande

Foretagsbot ar en ekonomisk sanktion som under vissa forutsatt-
ningar kan alaggas naringsidkare. Forverkande innebar att vinster
eller ekonomiska fordelar som har uppkommit hos en naringsidka-
re eIler en enskild till foljd av brott kan bli foremal for forverkande
till staten enligt allmanna eller sarskilda forverkanderegler.
Foretagsbot oeh forverkande kan bli aktuellt t.ex. om leveranto-

ren inte har vidtagit sarskilda tekniska oeh organisatoriska itgarder
for att sakerstalla ett tillrackligt skydd vid behandlingen av lagrade
trafikuppgifter (se avsnitt 8.4). Enligt 36 kap. 7 § brottsbalken kan
en naringsidkare ilaggas foretagsbot om brott har begitts i utov-
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I

ningen av naringsverksamheten, om det for brottet ar foreskrivet
strangare straff an penningboter. Det kravs att naringsidkaren inte
har gjort vad som skaligen kunnat kravas for att forebygga brotts-
ligheten, eHer att brottct har begatts av antingen en person i ledan-
de staHning eller en person som annars haft ett sarskilt ansvar for
tiHsyn eUer kontroll i verksamheten. Enligt 36 kap. 8 § brottsbalken
ska foretagsboten faststallas till lagst fern tusen kronor och hogs

t

tio miljoner kronor.
Om en enskild person gor sig skyldig till brott kan forverkande

av vinster ske enligt 36 kap. 1 § brottsbalken. Det ar framfor allt
det fall av forverkande som anges i 36 kap. 4 § brottsbalken som ar
intressant att berora har. Har det till foljd av ett brott som ar be-
ganget i utovning av naringsverksamhet uppkommit ekonomiska
fordelar for naringsidkaren, ska vardet av fordelarna forklaras for-

verkade om det inte ar oskaligt.
Bestammelserna om foretagsbot och forverkande blir tillampliga

om trafikuppgifter behandlas pa ett otillatet satt inom ramen for
leverantorens verksamhet. Det innebar att den leverantor som dri-
ver naringsverksamhet kan alaggas foretagsbot och drabbas av for-
verkande om nagon anstalld hos foretaget behandlar lagrade trafik-
uppgifter pa ett otillatet satt. Om det ar leverantoren sjalv som har
gjort sig skyldig till brott kan den samlade reaktionen pa brottet bli
ett personligt straffansvar, fore tags bot och forverkande.

9.3.2 Skadest~mdsratten

Lagen om elektronisk kommunikation och personuppgiftslagen

Som framgatt tidigare ar manga av de trafikuppgifter som vart for-
slag omfattar samtidigt personuppgifter, dvs. de kan direkt eller
indirekt hanforas till en fysisk person som ar i livet (3 § PUL).
Lagen om elektronisk kommunikation ar framst en naringsratts-

lig reglering som bl.a. syftar till att enskilda och myndigheter ska fa
tillgang till sakra och effektiva elektroniska kommunikationcr. La-
gen innehaller bestammelser om integritetsskydd (6 kap. LEK)
men ingen bestammelse om skadesdnd. Enligt 6 kap. 2 § andra
stycket LEK galler i stallet personuppgiftslagens regler om ska-
destand vid behandling av personuppgifter cnligt lagen om elektro-
nisk ·kommunikation. Det innebar att skadesdndsbestammelsen i
personuppgiftslagen ska tillampas nar trafikuppgifter som ar per-

,-
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sonuppgifter behandlas i strid med bestammelserna i lagen om
elektronisk kommunikation. Vid felaktig behandling av trafikupp-
gifter som inte ar personuppgifter blir i stallet skadestlndsreglerna i
lagen om skydd for foretagshemligheter oeh skadesdindslagen till-
lampliga.
Enligt skadestiindsregeln i 48 § PUL ska den registrerade fa er-

sattning for sadan skada eller krankning av den personliga integrite-
ten som en behandling av personuppgifter i strid med personupp-
giftslagen har orsakat. Darutover ska eventuell personskada, sak-
skada oeh ren formogenhetsskada (ekonomisk skada utan samband
med person- eller sakskada) ersattas. Skadestlndsansvaret ar i prin-
eip strikt. Om den personuppgiftsansvarige visar att felet inte be-
rodde pa honom eller henne kan ersattningsskyldigheten dock
jamkas till ett skaligt belopp. Bestammelscrna om skadesdnd i per-
sonuppgiftslagen har karaktaren av speeialbestammelse som tar
over de allmanna skadestandsreglerna i skadestandslagen.
Otillaten eller felaktig behandling av trafikuppgifter som ar per-

sonuppgifter kan grunda skadestandsskyldighet for leverantoren
enligt personuppgiftslagen, om forfarandet strider mot de grund-
laggande kraven for behandling av personuppgifter enligt 9 § PUL.
Enligt den bestammelsen far personuppgifter samlas in bara for
sarskilda, uttryekligen angivna oeh berattigade andamal oeh de far
inte behandlas for nagot andamal som ar oforenligt med det for
vilket uppgifterna samlades in. Leverantoren kan bli skadesdnds-
skyldig for lagring eller annan behandling som strider mot person-
uppgiftslagen. Av 9 § PUL foljer att leverantorens skyldighet att se
till att de personuppgifter som behandlas ar riktiga, oeh att uppgif-
terna inte lagras under langre tid an vad som ar tilIatet, ar ska-
desdindssanktionerad. Nar det galler bevarande av uppgifter inne-
hailer lagen om elektronisk kommunikation sedan tidigare sarskilda
bestammelser om bi.a. utplaning oeh avidentifiering. Att behandla
uppgifter i strid med des sa rcglcr cller i strid med de bestammelser
om lagring av trafikuppgifter som vi nu foreslar kan darmed grunda
skadesdndsskyldighet enligt personuppgiftslagen. For att kunna
undvika skadesdndsskyldighet maste leverantoren saledes ha en
hog kvalitet i sin lagring oeh utplana uppgifterna i enlighet med
vart forslag, dvs. omede1bart vid lagringstidens slut.
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Lagen om skydd for foretagshemligheter

Lagen om skydd for foretagshemligheter innehal1er ett Hertal be-
stammelser om skadesdnd. Bl.a. ska den som gor sig skyldig till
forctagsspioneri eHer olovlig befattning med foretagshemlighet er-
satta den skada som uppkommer genom brottet eller genom att
foretagshemligheten obehorigen utnyttjas eHer rojs (5 §). Ska-
destind kan oeksa domas ut om nagon uppsadigen eHer av oakt-
samhet utnyttjar eller rojer en foretagshemlighet som han i fortro-
ende fatt del av i samband med en affarsforbindelse (6 §). Detsam-
rna galler en anstalld som i vissa fall utnyttjar eller rojer en fore-
tagshemlighet hos arbetsgivaren som den anstallde fatt del av i sin
anstallning (7 §). Den som uppsatligen elIer av oaktsamhet utnytt-
jar eHer rojer en foretagshemlighet som angripits kan bli ska-
destindsskyldig om han insett eHer bort inse detta (8 §).

Skadesclndslagen

De aHmanna reglema i skadesdndslagen blir tillampliga i den ut-
strackning det saknas andra regler. Skadesd.ndslagen ar i forsta
hand avsedd for s.k. utomobligatoriska forhaHanden, saledes nar
det saknas avtal mellan skadevallaren oeh den skadelidande. For det
fall t.ex. personuppgiftslagens bestammelser eHer skadesdndsreg-
lema i lagen om foretagshemligheter inte ger ratt till ersattning kan
alltsa skadesrandslagen trada in.
I 2 kap. regleras skadesdndsansvaret for olika typer av skador.

Har nagon av uppsat eller oaktsamhet orsakat en person- eller sak-
skada ska den ersattas. En ren formogenhetsskada ska ersattas om
den orsakas genom brott (2 kap. 1 oeh 2 §§). Likasa ska den som
allvarligt kranker nagon genom bratt som innefattar ett angrepp
mot person, frihet eHer frid ersatta den skada som krankningen in-
nebar (2 kap. 3 §). Ersattning for krankning kan som framgar inte
utga vid alIa brott utan ar begransad till brott som utgor ett an-
grepp pa den skadelidandes personliga integritet.
Krankningsersattning enligt skadestindslagen kan bli aktuell vid

dataintrang om inte skadestind utgar enligt bestammelser i annan
lag. Aven brott mot tystnadsplikten kan ge ratt till krankningser-
sattning enligt skadesdndslagen.
Skadestiindslagen innehaller aven regler om fordelning av ska-

desdndsansvar mellan arbetsgivare oeh arbetstagare, grunderna for
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berakningen av skadestandet, jamkning oeh ansvaret vid Hera ska-
devallare.

9.4 Varbedomning

Bedomning: Lagringen av trafikuppgifter ger inte anledning att
forandra nagra straff- eller skadestandsriittsliga bestammelser.
Det kan overvagas om det behovs en bestammelse om grovt da-

taintdng med en strangare straffskala.

De straff- oeh skadestandsrattsliga regler som vi har beskrivit inne-
bar sammantaget ett skydd bade for sjalva trafikuppgifterna oeh for
enskilda som skadas om uppgifterna hanteras pa ett otillatet satt.
A.ven om den nuvarande lagringen av trafikuppgifter framst sker

for faktureringsandamal ar uppgifterna i Hera fall desamma oeh i
rnanga fall lika integritetskansliga som de trafikuppgifter som
kornmer att lagras enligt vart forslag. Skillnaden blir framst att
rnangden lagrade trafikuppgifter kommer att oka och att manga fIer
typer av uppgifter kommer att lagras. Dessutom kommer lagringen
generellt sett att paga under langre tid an tidigare. Det ar mot bak-
grund av den skillnaden som vi ska overvaga om riskerna for integ-
ritetsskador okar sa att det finns ett behov av att gora forandringar
i de straff- oeh skadesdndsrattsliga regler som galler i dag.

Enligt var bedomning ligger den framsta risken for integritets-
forluster liksom i dag i att trafikuppgifterna pa ett otiHatet satt, ge-
nom uppsatliga handlingar eller pa grund av oaktsamhet, skulle
spridas, forstoras eHer forandras.
De straffrattsliga regler som redan galler tacker en rad olika si-

tuationer dar integritetskansliga uppgifter behandlas i oHentlig oeh
privat verksamhet. Enligt var bedomning tiicker bestammelserna
ocksa de olika situationer dar trafikuppgifter kan kommas at pa ett
otillatet satt oeh missbrukas medvetet eller av oaktsamhet. Vi be-
dorner att det inte finns nagot behov av nagon ytterligare straff-
rattslig reglering som tar sikte polatt skydda just lagrade trafikupp-
gifter.
En £raga som dock kan overvagas ar om straffskalan i bestam-

rnelsen om dataintrang ar tillraeklig. Mot bakgrund av den mangd
integritetskansliga uppgifter som kommer att lagras hos leveranto-
rerna kan ett dataintrang fa vittgaende foljder for bade enskilda,
foretag oeh viktiga samhallsintressen. Det kan darfor diskuteras om

L
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straffskalan ar tillrackligt strang for att en adekvat pHoljd ska kun-
na domas ut vid grovre brott. Det innebar att en bestammelse om
grovt dataintrang med en strangare straffskala skulle behova over-
vagas. Ett sadant overvagande bor dock inte goras enbart utifran
behovet av ett tillrackligt straffrattsligt skydd for lagrade trafik-
uppgifter utan fragan om bestammelsen om dataintring bor andras
bor goras i ett sammanhang dar ocksa andra behov och skiil for en
lagandring som kan finnas kan overvagas. Vi foreslar darfor inte
nagon andring av den bestammelsen.
Den straffrattsliga regleringen innebar ocksa att foretagsbot

kan bli aktuellt t.ex. om leverantoren inte har vidtagit tillrackliga
atgardcr for att forebygga brott genom att exempelvis vidta sarskil-
da tekniska och organisatoriska atgarder for att sakerstalla ett till-
rackligt skydd vid behandlingen av lagrade trafikuppgifter. Om ett
brott har inneburit ekonomiska fordelar for leverantoren kan var-
det eller del av vardet forverkas.
En enskild som skadas pa grund av brott kan fa skadestand.

Forutom att den enskilde kan fa ersattning for person-, sak- eller
ren formogenhetsskada kan ersattning for krankning domas ut om
skadan orsakas genom dataintdng eller brott mot tystnadsplikten.
Om skada orsakas genom brott mot lagen om skydd for foretags-
hemligheter kan den leverantor som skadas fa ersattning genom
bestammelser i den lagen.
Skadestand enligt skadestindslagen kan ocksa domas ut pa

grund av att trafikuppgifter har hanterats oaktsamt eller felaktigt
utan att det har varit Fraga om ett brott. Skadestindslagen ger ratt
till ersattning om skada har vallats genom oaktsamhet. I dessa fall
blir det Fraga om ersattning for person-, sak- eller ren formogen-
hetsskada. Personuppgiftslagen ger ett betydligt starkare skydd och
ger ratt till skadestand bade for krankning och person-, sak- och
formogenhetsskada om inte den personuppgiftsansvarige visar att
felet inte berodde pa honom eller henne.
Det straff- och skadestindsrattsliga systemet kompletteras ge-

nom vissa bestammelser som innebar att en enskild som har an-
sprak pa skadestind kan fa bitrade. Om skadestandsanspraket
grundar sig pa ett brott kan den skadelidande fa sitt skadestindsan-
sprak provat i samband med atalet och sin skadesdndstalan utford
ay aklagare enligt bestammelserna i 22 och 45 kap. RB. Enligt lagen
(1988:609) om malsagandebitrade kan den som ar malsagande ayse-
ende ett brott enligt 4 kap. brottsbalken under yissa forutsattningar
fa bisdnd av ett maIsagandebitrade. Malsagandebitradet ska ta till-
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vara malsagandens intressen oeh bista med talan om enskilt ansprak
om det inte utfors av aklagaren. I en eivilrattslig skadesdndstvist
om krankning kan den enskilde oeksa beviljas rattshjalp enligt be-
stammelsema i rattshjalpslagen (1996:1619).
Det straff- oeh skadesdndsrattsliga systemet kompletteras oek-

sa av tillsynsverksamheten. Tillsynen bor verka forebyggande sa att
forhallanden som gor brott mojliga eller medfor risker for integri-
teten pa grund av oaktsamhet motverkas. Om olagligheter eller
oaktsamheter anda intraffat kan tillsynsmyndigheten i efterhand
vidta atgarder. Tillsynsmyndigheten har redan i dag flera befogen-
heter i sin verksamhet, t.ex. kan myndigheten meddela forelaggan-
de oeh forbud vid vite oeh ytterst besluta att leverantoren ska upp-
hora med verksamheten. Vi aterkommer till tillsynsfragorna i av-
snitt 10.
Vi bedomer att de nuvarande straff- oeh skadesdndsrattsliga be-

stammelsema, som kompletteras av regler som ger enskilde ratt till
bitrade av :1klagare eHer annan juridisk hjalp oeh av tillsynsre-
gleringen, inte behover forandras i anledning av lagringen av trafik-
uppgifter. De gallande reglema ger saledes enligt var mening ett
skydd mot krankningar av den personliga integriteten vid otillaten
oeh oaktsam behandling av trafikuppgifter som svarar val mot di-
rektivets krav pa sanktioner, inbegripet administrativa eHer straff-
rattsliga sanktioner, som ar effektiva, proportionerliga oeh av-
skraekande.
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10.1 Sammanfattning av vara forslag och
bedomningar

• Post- oeh telestyrelsen ska ha tiHsyn over leverantorernas
lagring av trafikuppgifter.

• Datainspektionens tillsyn enligt personuppgiftslagens be-
stammelser forandras inte pa grund av vara forslag.

• Post- oeh telestyrelsens nuvarande tillsynsbefogenheter ar
andamalsenliga oeh tillraekliga.

10.2 Direldivet om lagring av trafikuppgifter

Vara forslag innebar att leverantorerna far ansvaret for att de tra-
fikuppgifter som lagras ar korrekta oeh att de ar skyddade mot otil-
lhen eHer oaktsam behandling oeh spridning. Det innebar att de
som har skyldigheten att lagra oeksa har ett sarskilt ansvar for sy-
stemets effektivitet, kvalitet oeh sakerhet. Lcverantorernas ansvar
for lagringen av trafikuppgifter behover, inte minst mot bakgrund
av den snabba teknikutveeklingen, preciseras oeh definieras. Det ar
ocksa viktigt utifdn medborgarnas krav pa skydd for den enskildes
integritet oeh deras forvantningar poleffektivitet i brottsbekamp-
ningen att systemet foljs upp genom en fortlopande kontroll oeh
tillsyn. Detta fordrar en aktiv tillsynsverksamhet med en tillsyns-
myndighet som har god kinnedom om regleringen av marknaden
for elektronisk kommunikation oeh samtidigt insikter om hur tra-
fikuppgifter far anvandas i brottsbekampningen.
Enligt direktivet om lagring av trafikuppgifter ska medlemssta-

terna utsC en eHerHerabehoriga tillsynsmyndigheter som ska over-
vaka att bestamme1serna om sakerhet for lagrade trafikuppgifter
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efterlevs. Den eller de myndigheter som svarar for tillsynen ska
vara helt oberoende (artikel 9).
I det foljande redogor vi for hur gallande tillsynsreglering ser ut

nar det galler trafikuppgifter och personuppgifter och for de over-
vaganden vi gor betraffande vilken eller vilka myndigheter som bar
ha tillsyn over lagringen av trafikuppgifter samt vilka befogenheter
tillsynsmyndigheten bor ha for att tillsynen ska leda till att trafik-
uppgifterna lagras med hog kvalitet och sakerhet.

10.3 Gallandetillsynsreglering

10.3.1 Post- och telestyrelsen

PTS ut6var tillsyn over verksamhet som bedrivs med stod av lagen
om elektronisk kommunikation. PTS har ett samlat ansvar inom
omddet for e1ektronisk kommunikation och ska genom sin tillsyn
framja tillgangen till sakra och effektiva elektroniska kommunika-
tioner enligt de mal som anges i lagen. Vidare ska PTS bl.a. framja
en sund konkurrens, overvaka pris- och tjansteutvecklingen samt
folja utvecklingen inom omradet for e1ektronisk kommunikation,
sarskilt vad galler sakerhet vid elektronisk informationshantering
och uppkomsten av eventuella miljo- och halsorisker. PTS ska pro-
va fdgor om tills rand och skyldigheter, faststalla och analysera
marknader samt prova tvister enligt lagen om elektronisk kommu-
nikation. PTS ska ocksa vara delaktig i EU-arbetet och annan in-
ternationell verksamhet (1, 3, 4 och 9 §§ forordningcn [1997:401]
med instruktion for Post- och telestyrelsen). Myndighetens till-
synsomrade ar saledes relativt stort.
For att utova tillsyn har PTS ratt att fa tilltrade till omraden, 10-

kaler och andra utrymmen dar verksamhet som omfattas av lagen
bedrivs. PTS kan efter yttrande fran leverantoren meddela forelag-
gande och forbud som far forenas med vite. Sker inte rattelse kan
PTS besluta om aterkallelse av tillstand, andring i tillstiindsvillkor
eller att en leverantors verksamhet helt eller delvis ska upphora.
Om en overtradelse utgor ett allvarligt hot mot allman ordning,
allman sakerhet eller folkhalsan eller kan befaras orsaka allvarliga
ekonomiska eller operativa problem for tillhandahallare eller an-
van dare av e1ektroniska kommunikationsnat eller elektroniska
kommunikationstjanster far myndigheten, i avvaktan pa att arendet
avgors slutligt, omedelbart meddela forelagganden, aterkalla til1-

214



SOU 2007:76

stand eHer andra tillsdndsvillkoren samt besluta att en verksamhet
helt elier delvis ska upphora (7 kap. 1-9 §§ LEK).
PTS far oeksa meddela de verkstallighetsforeskrifter som be-

hovs for frigor om anmalan, ansokan, tiHstcind, tillsyn oeh prov-
ning av tvister enligt lagen om elektronisk kommunikation (4 §
forordningen om elektronisk kommunikation). Myndigheten har
inte anvant sig av mojligheten att meddela verkstallighetsforeskrif-
ter pa natsakerhetsomridet.
Beslut som PTS fattar enligt lagen om elektronisk kommunika-

tion eller enligt foreskrifter som meddelas med stod av lagen far
overklagas hos allman forvaltningsdomstol (8 kap. 19 § LEK). Vid
overklagande till kammarratten kravs provningstillstand.
PTS har hit tills inte haft nagot tillsynsarende avseende leveran-

tore~nas lagring av trafikuppgifter. Redan ir 2004 paborjades arbe-
tet med direktivet om lagring av trafikuppgifter inom EU, varfor
PTS bedomde det som olampligt att i det tiget paborja en sadan
tillsyn. PTS saknar darfor t.ex. speeifik kannedom om hur lange
trafikuppgifterna i dagslaget lagras. Myndigheten har inte helier
narmare kannedom om vilka uppgifter som leverantorerna lagrar.
PTS har inte sett nigot behov av att genom foreskrifter reglera

vad som ska anses vara en trafikuppgift. Den bedomningen har
gjorts mot bakgrund av de manga forslag som Finns pa forandring
av lagstiftningen inom omddet. PTS har inte helier tagit fram nigra
allmanna dd avseende sakerhetsbestammelser till skydd for integri-
tetsintdng (6 kap. 3 § LEK).
PTS har oeksa tiHsyn nar det galler leverantorernas anpassning

av systemen sa att hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervak-
ning kan verkstallas (6 kap. 19 § LEK). Eftersom myndigheten inte
fatt nigra indikationer pi att det skulle finnas nigra brister har ing-
en tillsyn, yare sig egeninitierad eHer annan, vidtagits pi senare tid.

10.3.2 Datainspektionen

Datainspektionen svarar for tillsynen enligt personuppgiftslagen
oeh pcrsonuppgiftsforordningen. Inspektionen har till uppgift att
bl.a. verka for att manniskor skyddas mot att den personliga integ-
riteten kranks genom behandling av personuppgifter. Datainspek-
tionen ska folja oeh beskriva utveeklingen pa IT-omddet nar det
galler frigor som ror integritet oeh ny teknik. Inspektionen har
oeksa tillsyn over t.ex. de brottsbekampande myndigheternas verk-
samhet nar det galler behandling av personuppgifter.
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Datainspektionen har i sin tillsynsverksamhet ratt att pa begaran
fa tillgang till de personuppgifter som behandlas, upplysningar om
oeh dokumentation av behandlingen av personuppgifter oeh om
sakerheten vid behandlingen samt tilltrade till sadana lokaler som
har anknytning till behandlingen av personuppgifter. Om inspek-
tionen efter en sadan begaran inte kan fa tiHrackligt underlag for att
konstatera att behandlingen av personuppgifter ar laglig, far myn-
digheten vid vite forbjuda den personuppgiftsansvarige att behand-
la personuppgifter pa nagot annat satt an genom att lagra demo1n-
spektionen ska oeksa, om den konstaterar att personuppgifter be-
handlas eller kan komma att behandlas pa ett olagligt satt, genom
papekanden eHer liknande forfaranden forsoka astadkomma rattel-
se. Inspektionen ska i forsta hand forsoka astadkomma rattelse ge-
nom att samtala med berord organisation oeh den personuppgifts-
ansvarige. Gar det inte att fa riittelse pa sHant satt eller ar saken
bradskande, far myndigheten vid vite forbjuda den personuppgifts-
ansvarige att fortsatta att behandla personuppgifterna pa annat satt
an genom att lagra dem (43-46 §§ PUL).
Datainspektionens beslut i tillsynsfragor far overklagas till all-

man forvaltningsdomstol. Vid overklagande till kammarratten
kravs provningstillstand.
Datainspektionens tillsyn av vilka tekniska oeh organisatoriska

sakerhetsatgarder som den personuppgiftsansvarige vidtar for att
skydda personuppgifter sker utifran den avvagning som ska goras
mellan de tekniska mojligheter som finns, kostnaderna for att
genomfora atgardema, de sarskilda risker som Finns med behand-
lingen av personuppgifterna oeh hur pass kansliga uppgifterna ar.
Det medfor att utrymmet for generella foreskrifter om vilka saker-
hetsatgarder som bor vidtas ar mindre oeh att tillsynen i stallet in-
nebar att Datainspektionen i enskilda fall avgor om vidtagna atgar-
der ar tillraekliga med beaktande av den lamplighetsavvagning som
ska goras. Om Datainspektionen konstaterar att det foreligger bris-
ter brukar det raeka med att bristerna pitalas med en uppmaning
till den personuppgiftsansvarige att vidta rattelse. Ett forelaggande
kan avse vilka konkreta atgarder som ska vidtas. Det ar dock ovan-
ligt att inspektionen utnyttjar sin formella mojlighet att besluta om
vilka tekniska oeh organisatoriska sakcrhetsatgarder som den per-
sanuppgiftsansvarige ska vidta.
Behandling av persanuppgifter sam innebar sarskilda risker for

otillborligt intrang i den personliga integriteten ska anmalas for
forhandskantroll till Datainspektionen (41 § PUL). I dessa fall har

!
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myndigheten emellan1h anvant sig av mojligheten att i forvag fatta
beslut om vilka sakerhetsacgarder som ska vidtas.
Om personuppgifter behandlas pa ett olagligt satt kan Datain-

spektionen begara att lansratten forordnar om att personuppgifter-
na utplanas (47 § PUL).
Datainspektionen har hittills inte behovt anvanda sig av mojlig-

heten att forena ett forelaggande om rattelse med vite for att astad-
komma rattelse. lnte heller har det forekommit nagot fall dar in-
spektionen behovt yanda sig till lansratt med en begaran om att
uppgifter ska forstoras. Inspektionen har polisanmalt olaglig be-
handling av personuppgifter men det forekommer inte ofta. I de
fall inspektionen har gjon en polisanmalan har det vanligtvis hand-
lat om grova integritetskrankningar pa Internet som omfattat oeksa
andra brott an brott enligt personuppgiftslagen.

..

10.4 Tilisynsmyndighet for lagringen

Forslag: Post- oeh telestyrelsen ska ha tillsyn over leverantorernas
lagring av trafikuppgifter.
Datainspektionens tillsyn enligt personuppgiftslagens bestam-

melser forandras inte pa grund av vara forslag.

Enligt direktivet om lagring av trafikuppgifter ska en eller Hera of-
fentliga myndigheter utses for att ansvara for att inom landets ter-
ritorium overvaka att de bestammelser som genomfor direktivet i
Fraga om uppgiftsskydd oeh datasakerhet efterlevs.
Det ar PTS som utovar tillsyn over verksamhet enligt lagen om

elektronisk kommunikation oeh som saIedes har tillsyn over leve-
rantorernas verksamhet i dag, bl.a. i Fraga om hur trafikuppgifter
behandlas.
Datainspektionen har tillsyn over personuppgiftslagens tillamp-

ning. Det innebar att Datainspektionen har tillsyn over bade myn-
digheter oeh naringsverksamheter nar det galler behandling av per-
sonuppgifter.
En viktig utgangspunkt vid bedomningen av vilken eller vilka

myndighcter som bor ha tillsynen over lagringen av trafikuppgifter
ar givetvis den ordning for tillsynen som galler i dag. Under van
arbete har det inte framkommit nagot behov av ett suskilt tillsyns-
organ som speeifikt skulle utova tillsyn i Fraga om lagring av trafik-
uppgifter.
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Vi foreshlr att regleringen avseende lagring av trafikuppgifter
ska tas in i lagen om elektronisk kommunikation. Fdgan blir da
om PTS ska ha tillsynsuppgiften aven rorande den lagringsskyldig-
het vi foreslk For att tillsynen ska bli effektiv kraver det att till-
synsmyndigheten har kunskap om vilka leverantorer som omfattas
:tv skyldigheten att lagra trafikuppgifter och den verksamhet de an-
nars bedriver. PTS ar den myndighet som bast besitter den kunska-
pen. PTS har ocksa tillsynsansvar enligt sakerhetsskyddslagen. Det
innebar att PTS ar den myndighet som ska kontrollera sakerhets-
skyddet hos de leverantorer som ingatt sakerhetsskyddsavtal
(SUA-avtal) med Sakerhetspolisen.
Mot bakgrund av att Iagrade trafikuppgifter i manga fall ar just

personuppgifter, skulle det i och for sig kunna overvagas om Data-
inspektionen ska ha tillsynsansvaret for lagringen. En del av de lag-
rade uppgifterna kommer dock inte att vara personuppgifter och
saledes en "frammande" tillsynsuppgift for Datainspektionen. Det
framsdr inte heller som sarskilt effektivt att Datainspektionen som
har en generell tillsynsuppgift pa personuppgiftsomradet skulle ha
tillsyn over ett visst omdde som galler marknaden for elektronisk
kommunikation nar det finns en annan myndighet, PTS, som har
tillsynsansvaret i ovrigt pa detta omdde.
Vi bedomer att den mest Iampliga ordningen blir att PTS, i en-

lighet med det tillsynsuppdrag myndigheten redan har, utovar tilI-
synen over den lagring av trafikuppgifter som foljer av vara forslag.
Det betyder inte att Datainspektionens uppgift att utova tillsyn
over personuppgiftslagens tillampning skulle forandras i forhaIlan-
de till vad som gallcr i dag. Det innebar att de bada myndigheternas
tillsynsverksamheter delvis kan komma att overlappa varandra. Hur
tillsynen i praktiken ska utovas i dessa fall bor, liksom hittills, losas
genom samdd mellan Datainspektionen och PTS.

10.5 Tilisynsmyndighetens befogen heter

Bedomning: Post- och telestyrelsens nuvarande tillsynsbefogenhe-
ter ar andamalsenliga och tillrackliga.

Liksom nar det galler den tillsyn som PTS i dag bedriver ar det en
grundlaggande forutsattning for en fungerande tillsyn att initiativ
och beslut ar val underbyggda. Darfor ar det av vikt att tillsyns-
myndigheten kan begara in de upplysningar och handlingar som ar
av intresse for tillsynen. Tillsynsmyndigheten ska ha mojlighet att
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forelagga de leverantorer som ar lagringsskyldiga att tillhandahaIla
sadan information. Myndigheten ska vid behov kunna forena fore-
lagganden med vite (7 kap. 3 § LEK).
Myndigheten kan oeksa behova besluta om tilltrade till omra-

den, lokaler oeh andra utrymmen dar verksamhet som omfattas av
lagringsskyldigheten bedrivs. Myndigheten ska oeksa ha ratt att
begara verkstallighet hos kronofogdemyndigheten av beslut (7 kap.
2 § LEK).
U tgangspunkten i PTS nuvarande tillsyn ar att det ska vara en

god kommunikation mellan tillsynsmyndigheten oeh leverantoren
sa att myndighetens papekanden om behov av andringar efterfoljs
utan att de patryekningsmedel som myndigheten har till sitt forfo-
gande behover anvandas. Darfor ska aven fortsattningsvis PTS, nar
myndigheten misstanker att en leverantor inte efterlever sina skyl-
digheter, ha mojlighet att undercitta leverantoren om detta oeh ge
denne mojlighet att yttra sig. Forst darefter bor PTS meddela de
forelagganden eller forbud som behovs for att en rattelse ska ske
(7 kap. 4 oeh 5 §§ LEK). Forelagganden oeh forbud kan forenas
med vite. PTS kan oeksa behova besluta att en verksamhet ska
upphora (7 kap. 5 § LEK). Det ar oeksa vasentligt att PTS kan
meddela omedelbara provisoriska atgarder (7 kap. 8 § LEK). Beslut
som fattas enligt lagen om elektronisk kommunikation galler ome-
delbart, om inte annat har bestamts (8 kap. 22 § LEK). Domstolen
har mojlighet att i stallet inhibera beslut.
Enligt var bedomning ar de tillsynsbestammelser som redan

finns i lagen om elektronisk kommunikation andamalsenligt ut-
formade oeh tillraekliga iiven for lagringen av trafikuppgifter.
Avslutningsvis ska namnas att vi i avsnitt 8.4, 13.8.4 oeh 7.2.3

foreslar att PTS ska fa meddela foreskrifter rorande sakerhet oeh
ersattning oeh medge undantag fran lagringsskyldigheten.
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11 Myndigheternas tillgang till
trafikuppgifter

11.1 Vir sammanfattande bedomning

Bedomning: Lagringen av trafikuppgifter ger inte anledning att
farandra bestammelsema om hemlig teleovervakning respektive
utlamnande enligt lagen om elektronisk kommunikation.

11.2 Virt uppdrag

Enligt vara direktiv ar utgangspunkten far vart arbete att de farut-
sattningar som galler i dag for de brottsbekampande myndigheter-
nas tillgang till trafikuppgifter ska galla aven for de ytterligare tra-
fikuppgifter som kommer att lagras till faljd av direktivet.
Syftet med lagringen av trafikuppgifter ar enligt direktivet att

uppgifterna ska finnas tillgangliga for att kunna lamnas ut oeh an-
vandas vid misstanke om allvarlig brottslighet. Direktivet reglerar
vilka uppgifter som ska lagras, hur lange lagringen ska paga samt
fragor om skydd for uppgiftema oeh tillsyn. Direktivet reglerar
daremot inte under vilka farutsattningar som trafikuppgiftema ska
kunna lamnas ut till de brottsbekampande myndigheterna. Farut-
sattningarna far utlamnande at i stallet en friga far nationell ratt.
I skal 25 i ingressen i direktivet erinras om att fragor om till gang

till de uppgifter som lagras av nationella myndigheter faller utanfar
tillampningsomradet far de europeiska gemenskapemas lags tift-
ning oeh om att de nationella reglema ska respektera de grund-
laggande dttighetema i Europakonventionen. Vidare anges bl.a.
foljande i fraga om de bestammelser som ger de brottsbekampande
myndigheterna till gang till trafikuppgifter: "Enligt den tolkning
Europeiska domstolen for de manskliga rattighetema gjort av arti-
kel 8 i Europeiska konventionen om skydd far de manskliga rattig-
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heterna oeh de grundlaggande friheterna maste offentliga myndig-
heters intrang i ratten till privatliv sd i forhallande till vad som ar
nodvandigt oeh proportionerligt oeh darfor tjana narmare angivna,
tydliga oeh legitima syften samt utovas pa ett satt som ar rimligt
oeh relevant oeh som inte ar overdrivet i forhallande till syftet med
intdnget."
Vi ska enligt vara direktiv analysera om hanvisningen i direktivet

am lagring av trafikuppgifter till Europakonventionen bor medfora
andringar i de forutsattningar sam galler for de brottsbekampande
myndigheternas tillgang till trafikuppgifter i ett enskilt arende. En-
ligt ett uttalande fdn radet till artikel 1 ska medlemsstaterna ta
"vederborlig hansyn" till de bratt som forteeknas i den lista som
Finns i artikel 2 i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder
oeh overlamnande mellan medlemsstaterna (2002/584/RIF). Vi ska
prova om det mot bakgrund av den utvidgade lagring som blir folj-
den av vara forslag Finns anledning att andra bestammelserna i rat-
tegangsbalken oeh i lagen am elektronisk kommunikation om ut-
lamnande av trafikuppgifter. Skulle vi finna att direktivets fokus pa
allvarlig brottslighet oeh den koppIing som gors till den lista over
brott som Finns i det namnda rambeslutet motiverar lagandringar i
detta avseende, far vi enligt direktiven foresla nodvandiga forand-
nngar.

11.3 Farutsattningarna far tillgang till trafikuppgifter

Direktivet om lagring av trafikuppgifter innebar inte att de brotts-
bekampande myndigheterna ska fa fri till gang till de uppgifter som
lagras. Direktivet reglerar inte ails i vilka fall som myndigheterna
ska ha mojlighet att fa del av trafikuppgifterna. Direktivets syfte ar
i stallet att se till att, nar forutsattningarna Finns enligt nationell
lagstiftning att lamna ut uppgifter, uppgifterna ar "sakrade" for de
brottsbekampande andamaIen. Syftet med direktivet ar alltsa att det
i fortsattningen inte ska vara en slump beraende pa t.ex. den en-
skilde leverantorens faktureringsrutiner om trafikuppgifterna Finns
tillgangliga oeh kan lamnas ut vid utredningar av grovre brott.
Vara forslag om lagringsskyldigheten paverkar inte forutsatt-

ningarna for de brottsbekampande myndigheterna att fa trafikupp-
gifter fran leverantorerna med stod av rattegangsbalken oeh lagen
om elektronisk kommunikation sasom de bestammelserna ar ut-
formade i dagslaget.
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Forutsattningarna for hemlig teleovervakning enligt 27 kap. 19-
21 §§ RB ar foljande.
1. Det ska finn as en skaligen misstankt person.
2. Misstanken ska rora
a) brott for vilket inte ar foreskrivet lindrigare straff an fangelse

i sex manader (aven anstiftan oeh medhjilp),
b) dataintrang, bampornografibrott som inte ar ringa, narkoti-

kabrott eller narkotikasmuggling, eller
c) forsok, forberedelse eller stampling till brott under a) oeh b).

3. Atgarden ska vara av synnerlig vikt for utredningen.
4. Atgarden far avse uppgifter om telemeddelanden som befordras
eller har befordrats till eller fran teleadresser med viss anknytning
till den misstankte.
5. Atgarden ska beslutas av domstol.
Forutsattningarna for att fa ut trafikuppgifter enligt 6 leap. 22 §

forsta stycket 3 LEK ar foljande (i jamforelse med rattegangsbal-
ken).
1. Det behaver inte finnas en skaligen misstankt person.
2. Det ska vara fraga om brott far vilket inte ar foreskrivet lindriga-
re straff an tva ars fangelse (aven anstiftan oeh medhjilp).
3. Atgarden behover inte vara av synnerlig vikt far utredningen.
4. Atgarden ar inte begransad till vissa teleadresser men uppgiften
ska anga ett sarskilt elektroniskt meddelande.
5. Atgarden beslutas av den brottsbekampande myndigheten.
Det ska oeksa namnas att forutsattningarna far att fa ut trafik-

uppgifter i form av uppgift om abonnemang ("kataloguppgifter")
enligt 6 kap. 22 §forsta stycket 2 LEK ar att fangelse ar fareskrivet
for brottet oeh det kan faranleda annan pafaljd an boter i det en-
skilda fallet, dvs. brottet ska vara sa allvarligt att det ligger pa fang-
elseniva.

11.4 Trafikuppgifter lamnas ut for allvarliga brott

For att hemlig teleavervakning ska fa anvandas maste alltsa det
brott forundersokningen avser ha ett minimistraff pa sex manaders
fangelse i straffskalan. Det kan vara av yarde att ge nagra exempel
pa vil~a brottstyper som faller under den kategorin. Det rar sig om
mord, drap, grov miss handel, vallande till annans dod (enbart grovt
brott), manniskorov, manniskohandel, olaga frihetsberavande
(som inte ar mindre grovt), olaga tying (enbart grovt brott), grov
fridskrankninglkvinnofridskrankning, olaga hot (enbart grovt
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brott), vildtakt (som inte ar mindre grov), grovt sexuellt tvang,
grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendestallning, valdtakt
mot barn, grovt sexuellt overgrepp mot bam, grovt koppleri, grov
stold, ran, tillgrepp av fortskaffningsmedel (enbart grovt brott),
grovt bedrageri, utpressning (enbart grovt brott) , ocker (enbart
grovt brott), haleri (enbart grovt brott), penninghaleri (enbart
grovt brott), svindleri (enbart grovt brott), grov forskingring, tro-
loshet mot huvudman (enbart grovt brott), olovligt brukande (en-
bart grovt brott), grov oredlighet mot borgenarer, grovt bokfo-
ringsbrott, mordbrand, allmanfarlig odelaggelse, grovt sabotage,
sjo- eller luftfartssabotage (enbart grovt brott), grov urkundsfor-
falskning, penningforfalskning (enbart grovt brott), grovt barn-
pornografibrott, overgrepp i rattssak (enbart grovt brott), grovt
tjanstefel, bestiekninglmutbrott (enbart grova brott), grovt narko-
tikabrott, grovt skattebrott, grovt dopningsbrott, brott mot alko-
hollagen (enbart grovt brott), grovt vapenbrott, grovt miljobrott,
grovt artskyddsbrott, grov smuggling, grov narkotikasmuggling,
grovt tullbrott, terrorist brott, grovt insiderbrott oeh grov manni-
skosmuggling. Hemlig teleovervakning far oeksa anvandas vid data-
imrang, barnpornografibrott, som ime ar att anses som ringa, nar-
kotikabrott oeh narkotikasmuggling.
For att de brottsbekampande myndigheterna ska fa tillgang till

annat an rena "kataloguppgifter" enligt lagen om elektronisk kom-
munikation kravs, som framgiek tidigare, att uppgiften galler miss-
tankar om brott med minst tva ars fangelse i straffskalan. Exempel
pa sadana brott ar mord, drip, manniskorov, manniskohandel, vald-
takt, valdtakt mot barn, grovt koppleri, grovt ran, mordbrand, all-
manfarlig odelaggelse, grovt sabotage, sjo- oeh luftfartssabotage
(enbart grovt brott), overgrepp i rattssak (enbart grovt brott),
grovt narkotikabrott, grov narkotikasmuggling oeh terroristbrott.
Varje ar lamnar regeringen en redovisning till riksdagen over till-

Iampningen av hemlig teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning.
Regeringen far uppgifterna fran Aklagarmyndigheten oeh Rikspo-
lisstyrelsen. Den senaste redovisningen, som avser ar 2005, gjordes
i regeringens skrivelse 2006/07:28. Dar framkommer bl.a. foljande.
Under ar 2005 lamnades tillstand till hemlig teleovervakning i 1 027
fall. I samtliga fall dar hemlig teleavlyssning beviljades under aret
(833 fall) hade domstolen samtidigt gett tillstand till hemlig tele-
overvakning. I 194 fall hade tillsrand meddelats till enbart hemlig
teleovervakning. I skriveIsen ger regeringen exempel pa vid vilka
brott hemlig teleovervakning anvandes. De brott som namns ar
mord, drap, grov misshandel, manniskorov, manniskohandel, olaga
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hot (grovt brott), gr~y valdtakt, grovt koppleri, gr~y stold, grovt
ran, tillgrepp av fortskaffningsmedel (grovt brott), grovt bedrageri,
utpressning (grovt brott), haleri (grovt brott), grovt bokforings-
brott, gr~y mordbrand, allmanfarlig odelaggelse, overgrepp i ratts-
sak (grovt brott), grovt narkotikabrott, grovt skattebrott, grovt
vapenbrott, grova smugglingsbrott oeh grovt insiderbratt.
Aven om inte regeringens skrivelse till riksdagen over tillamp-

ningen av tvangsmedlen under ar 2006 annu har lamnats, har A.kla-
garmyndigheten aeh Rikspolisstyrelsen redavisat uppgifterna till
regeringen. Av dessa framgar bl.a. foljande. Under ar 2006 lamna-
des tillstind till hemlig teleovervakning i 1 119 fall. I samtliga fall
dar hemlig teleavlyssning beviljades under aret (893 fall) hade dam-
stokn samtidigt gett tillstind till hemlig teleovervakning. I 226 fall
hade tillstind meddelats till enbart hemlig teleovervakning. I redo-
visningen ger myndigheterna exempel pa vid vilka brott hemlig te-
leovervakning anvandes. Forutom de bratt som namns i foregaende
styeke anges aven cxempelvis olaga frihetsberovande, dataintrang,
gravt tjanstefel oeh gravt dopningsbrott.
Det saknas statistik over de fall dar de brottsbekampande myn-

digheterna begar ut uppgifter ("annan uppgift som angar ett sar-
skilt elektroniskt meddelande") med stod av lagen om elektronisk
kommunikation. Polisen uppskattar antalet till ea 8 000 under ar
2006. Mot bakgrund av kravet i den lagen pa att det ska vara fraga
om utredning om bratt med ett straffminimum pa tva ars fangelse,
kan man forutsatta att dessa fall ganer utredningar om myekct all-
varlig brottslighet.
I artikel 1 i direktivet om lagring av trafikuppgifter anges att

syftet med direktivet ar att sakerstalla att de uppgifter som ska lag-
ras finns tillgangliga vid bekampningen av allvarliga brott, sasom de
definieras i varje lands lagstiftning. Var uppgift ar saledes att analy-
sera om de brott som preeiseras genom de straffskalar oeh brott
sam anges i rattegangsbalkens regler om hemlig teleovervakning
oeh i reglerna om utlamnande i lagen om elektronisk kommunika-
tion ar tillraekligt allvarliga. Var bedomning ska ske mot bakgrund
av syftct med lagringen aeh de overvaganden om praportionalitet
sam kravs enligt Europakonventianen. I fragan om det behover ske
nagra forandringar rorande vilka bratt sam ska fa foranleda utlam-
nande till de brottsbekampande myndighetema i framtiden, ska det
tas "vederborlig hiinsyn" till den lista med bratt som numera finns
som bilaga till lagen om overlamnande fran Sverige enligt en euro-
peisk arresteringsarder (se avsnitt 2.4).
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Vissa brottsbeteekningar i listan motsvarar pa ett tydligt satt
brott enligt svensk lagstiftning. Vid misstanke om de brotten ar det
oeksa mojligt for de brottsbekampande myndigheterna att fa till-
gang till trafikuppgifter. Det ror sig om mord, grov misshandel,
manniskorov, manniskohandel, olaga frihetsbcrovande (som inte ar
mindre grovt), viUdtakt (som inte ar mindre grov), grov stold, ran,
grovt bedrageri, utpressning (gravt brott), svindleri (grovt brott),
mordbrand, gravt sabotage, sjo- eller luftfartssabotage (grovt
brott), penningforfalskning (grovt brott) , grovt barnpornografi-
brott, grovt miljobrott, gravt artskyddsbrott oeh terroristbrott.
Andra beteekningar i listan kan nagorlunda latt sagas motsvara

brott dar hemlig teleovervakning eller utlamnande enligt lagen om
elektronisk kommunikation kan anvandas, som dataintdng, haleri
(grovt brott), penninghaleri (grovt brott), grav urkundsforfalsk-
ning, lnternetrelaterade barnpornografibrott, bestiekninglmutbrott
(grova brott) , grovt narkotikabrott, grovt dopningsbrott, grovt
vapenbrott, grov smuggling oeh grov manniskosmuggling.
Ivissa fall ar listan mer svirbedomd, exempelvis begreppet "for-

falskning oeh piratkopiering", som kan motsvara brott mot lagen
(1960:729) om upphovsratt tilllitterara oeh konstnarliga verk, oeh
begreppet "olaglig handel med manskliga organ oeh vavnader", som
kan motsvara bratt mot lagen (1976:351) om genetisk integritet
m.m. lnte i nagot av dessa fall kan hemlig teleovervakning eller ut-
lamnande enligt lagen om elektronisk kommunikation anvandas.
For andra brott pa listan ar det svart att peka ut en exakt mot-

svarighet i svensk lag. Det ror t.ex. "deltagande i kriminell organi-
sation" oeh "rasism oeh framlingsfientlighet". Det kan vara Fraga
om garningar som enligt svensk ratt anses vara medhjalp till annans
brott eller forhlliande som mer motsvarar en forsvarande omstan-
dighet vid bedomning av straffvardct (t.ex. 30 kap. 2 § 7 brottsbal-
ken).

i
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11.5 Behover bestammelserna om tillgang till
trafikuppgifter forandras?

Bedomning: Lagringen av trafikuppgifter ger inte anledning att
forandra bestammelserna om hemlig teleovervakning respektive
utlamnande enligt lagen om elektronisk kommunikation.

Enligt direktivet om lagring av trafikuppgifter har den lagrings-
skyldighet som bestamts overvagts mot bakgrund av artikel 8 i Eu-
ropakonventionen och begransningen till allvarlig brottslighet har
ansetts legitimera det intrang i ratten till respekt for privatlivet som
lagringsskyldigheten innebar. Sjalva lagringen av trafikuppgifter
kan-som vi har beskrivit inte delas in efter brottstyper. For att det
intr:ing i integritetsskyddet som lagringen innebar ska vara motive-
rat forutsatts det darfor att uppgifterna inte kan lamnas ut annat an
for utredning och lagforing av allvarliga brott. Avvagningen av vad
som ar allvarlig brottslighet ska goras i nationell ratt sa att det upp-
nas proportionalitet i forhallande till intdnget i enskildas privatliv.
Genom kravet pa brott av viss svirhetsgrad har lagstiftaren en-

ligt de regler som nu gaIler forbehallit hemlig teleovervakning och
utlamnande enligt 6 kap. 22 § forsta styeket 3 LEK for de mer all-
varliga typerna av brott och dessutom i manga fall for den svaraste
graden av brotten. For utredning om sadana brott ar ocksa till gang-
en till trafikuppgifter av avgorande betydelse for arbetet och upp-
gifterna ar ofta helt nodvandiga for att utredningarna ska kunna
foras framat (se avsnitt 6.5). De brott som Finns i bilagan tilliagen
om overlamnande fran Svcrige enligt en europeisk arresteringsorder
overensstammer mycket val betraffande svarhetsgrad med de brott
vid vilka hemlig teleovervakning och utlamnande enligt lagen om
elektronisk kommunikation far anvandas. Det ar t.o.m. sa att listan
tar upp vissa gamin gar som inte utgor brott i Sverige. Vissa brott i
listan ar inte sa allvarliga att metoderna far anvandas har.
Samtidigt som vi bl.a. i avsnitt 6.5 har konstaterat det mycket

stora behov som Finns i den brottsbekampande verksamheten av
trafikuppgifter, har vi pa £lera stallen i betankandet utvecklat vara
bedomningar i fragor som ror integritetsskyddet, t.ex. riskerna for
integritetsskyddet, och vi har utformat vara forslag sa att riskerna
for in~egritetsforluster ska motverkas. Vi har redovisat de bedom-
ningar och forslag till forfattningsandringar och atgarder i ovrigt
som vi anser kravs for att lagringen av trafikuppgifter ska bli sa sa-
ker som mojligt och omfattas av ett tillfredsstallande integritets-
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skydd. Det ar mot den bakgrunden vi overvager behovet av and-
ringar i de bestammelser som reglerar myndigheternas mojligheter
att fa tillgang till trafikuppgifter.
De regler som BRU har foreslagit om att reglerna i lagen om

elektronisk kommunikation bor foras in i rattegangsbalken innebar
att samtliga utlamnanden av trafikuppgifter utom utlamnande av
uppgifter om abonnemang ("kataloguppgifter") enligt 6 kap. 22 §
forsta styeket 2 skulle provas i domstol. Som vi ser det yore det en
klar fordel for integritetsskyddet om de overvaganden om propor-
tionalitet som ska goras nar trafikuppgifter lamnas ut al1tidgjordes
av en domstol.
Den analys vi ska gora galler dock inte i forsta hand forfarandet

vid utlamnande av trafikuppgifter utan i stallet om de brott som i
dag kan utredas med tillgang till trafikuppgifter ar allvarlig brotts-
lighet i den mening som avses i direktivet.
Nar bestammelserna om hemlig teleovervakning oeh utlamnan-

de enligt lagen om elektronisk kommunikation har utformats, har
lagstiftaren utgatt fran att de brottsbekampande myndigheterna
alltid far tillgang till samtliga de uppgifter som metoderna omfattar.
Det forhaIlandet att leverantorerna nu fir en skyldighet att lagra
trafikuppgifter oeh att myndigheterna darfor i praktiken inte bara
behover hoppas pi, utan t.o.m. kan lita pi, att de historiska uppgif-
terna finns kvar under lagringstiden, ar inte en omstandighet som
innebar att bestammelserna behover forandras. Avvagningen av vad
som ar allvarlig brottslighet paverkas saIedes i prineip inte av leve-
rantorernas formaga att "leverera" utifran en begaran om utlam-
nande av trafikuppgifter oeh inte heller av att de brottsbekampande
myndigheterna kan forvantas att i nagot okad utstrackning an i dag
begara oeh darmed fa ut trafikuppgifter som man aven tidigare haft
ratt att fa ut men som varit utplanade.
De nuvarande reglerna innebar att trafikuppgifter endast kan

lamnas ut for brott som ar minst lika allvarliga som de brott som
anges nar utlamnande enligt en europeisk arresteringsorder kan
ske. Det innebar att trafikuppgifter lamnas ut till de brottsbekam-
pande myndigheterna endast om det brott som ska utredas med
tillgang till uppgifterna ar lika allvarligt som de brott som kan for-
anleda att svenska medborgare lamnas ut enligt arresteringsordern.
Om forutsattningarna for myndigheternas tillgang till trafikuppgif-
terna gjordes snavare skulle det innebara att trafikuppgifter inte
skulle kunna anvandas i brottsbekampningen i samma utstrackning
som i dag oeh i manga fall till oaeeeptabia konsekvenser for mojlig-
heterna att bekampa allvarligabrott. Det skulle pa sikt kunna med-
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fora att sjalva syftet med lagringen av trafikuppgifter inte uppnid-
des. Det forhallandet att lagringen ger en mer forutsebar till gang
till trafikuppgifter andrar inte heller inneborden i den avvagning
mellan brottsbekampningsintresset oeh integritetsskyddet som lig-
ger bakom de nuvarande regIe rna. Vi bedomer darfor att det inte
Finns nagot behov av att forandra de bestammelser som galler i dag
for att de brottsbekampande myndigheterna ska fa begara ut tra-
fikuppgifter. Inte heller Finns det skal att i anledning av lagringen
av trafikuppgifter gora nagon forandring av de ovriga grundlaggan-
de forutsattningarna for metoderna.
Uppgifter om abonnemang ("kataloguppgifter") ska enligt 6

kap. 22 § forsta styeket 2 LEK lamnas ut till brottSbekampande
myndigheter om fangelse ar foreskrivet for brottet oeh det kan for-
anleda annan pafoljd an boter i det enskilda fallet. Det ar uppgifter
som leverantorerna i stor omfattning lagrar redan i dag oeh som
ofta ar nodvandiga for att identifiera abonnenten eller den registre-
rade anvandaren. Dessa uppgifter kan alltsa lamnas ut vid misstanke
om mindre allvarliga brott an vad som nyss namndes. Uppgifterna
ska lagras enligt direktivet om lagring av trafikuppgifter.
Om det skulle inforas ett krav pi att denna typ av uppgifter en-

dast skulle fa lamnas ut till de brottsbekampande myndigheterna
vid allvarligare brottslighet, skulle det medfora en avsevard forsam-
ring fran brottsbekampningssynpunkt. Manga av de brott som i
dag klaras upp med hjalp av uppgifterna skulle inte ha samma for-
utsattningar att bli utredda i framtiden. Liksom nar det galler ut-
lamnande av ovriga uppgifter till de brottsbekampande myndighe-
terna, har den reglering av forutsattningarna for utlamnande som
galler i dag lagts fast efter en bedomning av proportionalitetskravet
enligt regeringsformen, Europakonventionen oeh direktivet om
integritet oeh elektronisk kommunikation. Denna bedomning and-
ras enligt var mening inte av det forhallandet att lagringen av upp-
gifterna blir en skyldighet i framtiden. Vi anser darfor att ett ge-
nomforande av direktivet, som overliter at medlemsstaterna att
avgora for vilka brott de lagrade uppgifterna ska fa anvandas, inte
motiverar en andring av bestammelsen om utlamnande av sadana
uppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation.
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11.6 Ska det finnas undantag for utUimnande av
uppgifter i vissa fall?

I 36 kap. 5 § RB Finns bestammelser om vad som brukar kallas fra-
geforbud, alltsa det forha.llandet att personer med s.k. sarstallning
inte far horas som vittnen i vissa fall. Det ror exempelvis advokater,
Jakare, tandlakare, praster oeh journalister. En sarskild Fraga ar om
lagringen av trafikuppgifter bor fora med sig nagra begransningar i
mojligheten for de brottsbekampande myndigheterna att fa tillgang
till trafikuppgifter som har anknytning till sadana yrkesutovare.
Det ar tekniskt omojligt oeh dessutom olampligt av integritets-

skal att infora ett system dar det vore forbjudet for leverantorerna
att lagra trafikuppgifter som kan knytas till personer som omfattas
av bestammelsen. I stallet blir fragan om det ska finnas begrans-
ningar for de brottsbekampande myndigheterna i mojligheten att fa
ut sadana uppgifter.
I dag Finns inga begransningar nar det galler att knyta ett beslut

om hemlig teleovervakning till en person som i vissa fall omfattas
av 36 kap. 5 § RB. Personen kan vara skaligen misstankt sjiilv, eller
sa kan det finnas synnerlig anledning att anta att en misstankt har
ringt till eller pa annat satt kontaktat denne (se 27 kap. 20 § RB).
Inte heller Finns det nagot krav pa att uppgifter ska forstoras av de
brottsbekampande myndigheterna om det t.ex. visar sig att en
misstankts teleadress har kontaktat en advokats teleadress (utan att
teleovervakningen samtidigt var knuten till advokatens teleadress).
I detta avseende finns det med andra ord inget skydd for den s.k.
klientsekretessen i dag, dvs. det forhallandet att nagon har haft
kontakt med en advokat.
Det kan i ovrigt namnas att det inte Finns nagra begransningar

nar det galler att verkstalla hemlig teleavlyssning rorande dessa per-
soner, med undantag for telemeddelanden mellan en skaligen miss-
tankt oeh dennes forsvarare. Enligt 27 kap. 22 § RB ska avlyssning-
en avbrytas om det framkommer att det ar Fraga om ett sadant
meddelande. De upptagningar oeh uppteekningar som Finns ska da
forstoras i de delarna.
Som framgatt Finns inte heller nagra begransningar i detta avse-

ende i fraga om utlamnande enligt lagen om elcktronisk kommuni-
kation.
Redan i sam band med att hemlig teleovervakning infordes dis-

kuterades vilket skydd som skulle finnas for bl.a. de yrkeskategori-
er som omfattas av 36 kap. 5 § RB. Regeringen ansag att det inte
behovdes nagot undantag for verkstallighet av tvangsmedlet utan
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menade att en uttryckligt reglerad proportionalitetsprincip var tiIl-
racklig (prop. 1988/89:124 s. 26 ff.). Det anges numera i 27 kap. 1 §
tredje stycket RB att bl.a. hemlig teleovervakning far beslutas en-
dast am skalen for at garden uppvager det intrang elIer men i ovrigt
sam :hgarden innebar for den misstankte eller for nagot annat mot-
sdende intresse. I den bedomningen maste givetvis inga sadana
faktorer sam vilka typer av uppgifter och hur star uppgiftsmangd
sam begars ut liksom en persons sarstallning enligt 36 kap. 5 § RB.
Utrymmet for domstolen att knyta ett beslut am hcmlig teleover-
vakning till personer med sadan stallning ar alltsa redan i dag
mycket begransat (jfr prop. 1988/89: 124 s. 28). Till det kommer att
det ar mojligt for domstolen att, for det fall tillsdnd ges, foreskriva
vilIkor for verkstalligheten for att begransa integritetsinmlnget.
Vid begaran am utlamnande enligt lagen am elektronisk kom-

munikation galler inte 27 kap. 1 § RB. For polis ens del finns be-
hovs- och proportionalitetsprincipema reglerade i 8 § polislagen
(1984:387). For tullens del finns kravet pa proportionalitet reglerat
i exempelvis 6 kap. 1 § tullagen (2000:1281). Principe rna anses ock-
sa galla generellt utan uttryckligt lagstod vid ingripande itgarder
fran myndigheternas sida mot enskilda.
Var bedomning ar att de bestammelser om lagring av trafikupp-

gifter som vi foreslar inte bor foranleda nagra begransningar av
mojligheten for de brottsbekampande myndigheterna att anvanda
hemlig teleovervakning respektive utlamnande enligt lagen am
e1ektronisk kommunikation med anknytning till personer som av-
ses i 36 kap. 5 § RB. Det skulIe bli en marklig ordning om sadana
begransningar infordes samtidigt som det klart mer ingripande
tvangsmedlet hemlig teleavlyssning far verkstallas i de fallen.
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12 Balansen mellan
brottsbekampning och
integritetsskydd

12.1 Var sammanfattande bedomning

Bed.omning: Sasom forslagen om lagring av trafikuppgifter har ut-
formats bedomer vi att det har uppnitts en god balans mellan
brottsbekampningens intressen och integritetsskyddet.

12.2 Balansen i vara forslag

Bestammelser om lagring av trafikuppgifter haIler pi att genomfo-
ras i alIa lander i EU. Det foljer av Sveriges medlemskap i unionen
att direktivet om lagring av trafikuppgifter ska genomforas i svensk
ratt. Vid vara overvaganden om hur det ska ske ska vi utforma for-
slag som skapar en balans mellan medborgarnas integritetsskydd
och deras intresse av en effektiv brottsbekampning. Direktivet in-
nehaller inte bara en upprakning av vilka trafikuppgifter som ska
lagras utan ocksa Hera artiklar som ska garantera en rimlig propor-
tionalitet mellan brottsbekampningens intressen och integritets-
skyddet. Det galler t.ex. den langsta acceptabla lagringstiden, att
uppgifterna ska utplanas vid slutet av den tiden och att uppgifterna
ska skyddas mot olika atgarder som ar skadliga for integriteten.
Ivart uppdrag ingar att belysa de integritetsaspekter som aktua-

liseras vid lagringen av trafikuppgifter. Det ska ske med utgangs-
punkt i 2 kap. regeringsformen och artikel 8 i Europakonventionen
sa att det nationella genomforandet av direktivet om lagring av tra-
fikuppgifter ar forenligt med dessa stadganden. Vi ska Foresta regler
som syftar till att starka skyddet for integriteten och motverka
missbruk av uppgiftema. Vara forslag ska vara forenliga mcd data-
skyddsdirektivet och direktivet om integritet och elektronisk
kommunikation.
Regeringsformen innehaller i 2 kap. 12 § en uttrycklig propor-

tionalitetsprincip av innebord att rattighetsinskrankande lagstift-
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ning aldrig far ga utover vad som ar nodvandigt med hansyn till det
andamal som har foranlett den. Motsvarande prineip finns i artikel
8 i Europakonventionen oeh formuleras dar som att vars oeh ens
ratt till respekt for sitt privat- oeh familjeliv, sitt hem oeh sin kor-
respondens inte far inskrankas annat an om det i ett demokratiskt
samhalle ar nodvandigt med hansyn till vissa angivna intressen. In-
skrankningar i integritetsskyddet fir goras endast om det motsta-
ende intresse som ska tillgodoses ar sa starkt oeh integritetsskydds-
intresset sa forhallandevis svagt att inskrankningen framsdr som
proportionerlig. Nyttan av lagringen ska sta i rimlig proportion till
den integritetsskada som lagringen kan orsaka (jfr SOU 2007:22 s.
449 ff.). Det ska med andra ord finnas en balans mellan brottsbe-
kampningens intressen av att trafikuppgifter lagras i angiven om-
fattning oeh integritetsskyddet.
I det foljande gar vi var bedomning om vara forslag motsvarar

en sadan balans.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter har tagits fram inom

EU mot bakgrund av de fordelar fran brottsbekampningssynpunkt
som har kunnat konstateras i Hera medlemslander. I skal 9 i ingres-
sen i direktivet om lagring av trafikuppgifter: "Eftersom lagring av
uppgifter har visat sig vara ett sa nodvandigt oeh effektivt redskap
for de brottsbekampande myndigheternas utredningar i manga
medlemsstater oeh framfor alIt i allvarliga fall som organiserad
brottslighet oeh terrorism ar det darfor nodvandigt att se till att
brottsbekampande myndigheter far till gang till lagrade uppgifter
under en viss tid i enlighet med de villkor som foreskrivs i detta
direktiv. Antagandet av ett instrument om lagring av uppgifter i
enlighet med kraven i artikel 8 i Europeiska konventionen om
skydd for de manskliga rattigheterna oeh de grundlaggande frihe-
terna ar darfor en nodvandig atgard."
Behovet av trafikuppgifter bar diskuteras utifran den preeisering

oeh beskrivning av nyttan som de brottsbekampande myndigheter-
na kan gora. Den sjalvklara utgangspunkten maste vara att det ar
medborgarna i allmanhet oeh brottsoffren som for sin trygghet oeh
upprattelse har behov av en effektiv bekampning av sarskilt den
allvarliga brottsligheten.
Vi har kommit fram till att tillgangen till de trafikuppgifter som

enligt vara forslag ska omfattas av lagringsskyldigheten ar av avgo-
rande betydelse for brottsbekampningen oeh att de ofta ar helt
nodvandiga for att utredningarna over huvud taget ska kunna foras
framat. Bakgrunden till var bedomning framgar i avsnitt 6.5.

L
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Samtidigt medfar lagring av trafikuppgifter ett patagligt intrang
i integritetsskyddet. Vi konstaterade i avsnitt 5.2 att integritetsin-
tranget vid lagring av trafikuppgifter sker redan genom att det all-
manna sakrar tillgangen till trafikuppgiftema, dvs. nar lagringen
sker av respektive uppgift. Det har framhallits att den psykologiska
effekt det innebar att manniskor vet om att uppgifter lagras om
deras kommunikation ar den stora integritetsskadan i samman-
hanget oeh inte att de brottsbekampande myndighetema far ut en
myeket liten del av de lagrade trafikuppgiftema i ett begransat antal
arenden arligen. Det innebar att det ir viktigt far tilliten till syste-
met far lagring oeh fartroendet far brottsbekampningen att re-
gleringen ar klar oeh tydlig sa att medborgarna kanner till bade vad
som ska lagras oeh att lagringen av trafikuppgifter inte innebar att
myndigheterna har nagon slags fri till gang till uppgifterna utan att
det bl.a. kravs misstankar om allvarliga brott far att uppgiftema ska
fa lamnas ut av leverantarema. Det kravs oeksa att det Finns Hera
integritetsskyddande bestammelser kring lagringen av trafikuppgif-
ter.

Vi ser att den framsta risken far integritetsfarluster far den en-
skilde ligger i att trafikuppgifterna pi ett felaktigt satt, genom upp-
satliga handlanden eller av oaktsamhet, sprids fran leverantarema
till obehoriga oeh i att leverantarerna anvander trafikuppgifterna
far andra andamal an de tillatna. Det ar svart att bedama hur stora
riskerna ar, men vara farslag syftar i Hera avseenden till att minska
riskema far att enskilda drab bas av integritetsintdng oeh orsakas
skador till faljd av detta.
Vi har fareslagit att lagringen ska ske pa Hera hall sa att uppgif-

ter om varje persons kommunikation inte Finns samlad pa ett oeh
samma stalle i ett eentrallager utan ar spridd hos leverantarerna.
Lagringstiden ska, framst av integritetsskal, vara begransad till ett
ar, vilket enligt var mening ar den kortaste tid som kan aeeepteras
far att lagringstiden inte ska bli sa kort att det leder till begrans-
ningar i det brottsbekampande arbetet. Efter lagringstidens slut ska
trafikuppgifterna utpIanas. Vid sidan om de i avrigt tillatna anda-
malen enligt 6 kap. LEK ska leverantarerna fa behandla uppgifterna
endast far att lamna ut dem efter beslut om hemlig teleavervakning
eller enligt bestammelserna i lagen om elektronisk kommunikation
eller f<;>rau lamna aver dem till annan som fullgar lagringen. Det
innebar att andamalet far behandling av de lagrade trafikuppgifter-
na ar starkt begransat oeh inte kan andras utan ett uttryekligt stad i
lag. Vidare ska leverantarerna vidta sarskilda tekniska oeh organisa-
toriska atgarder far att sakerstalla ett tillrackligt skydd vid behand-
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lingen av lagrade trafikuppgifter. Det ska med andra ord stallas
hoga krav pa kvalitet och sakerhet for lagringen. Dessutom forut-
satts att endast sarskilt behorig personal hos leverantorerna har till-
gang till uppgifterna. Om trafikuppgifterna ar personuppgifter far
de inte foras over till annat land som inte har en adekvat niva for
skyddet av uppgifterna. Som ett skydd mot missbruk av de lagrade
trafikuppgifterna finns straff- och skadestandsrattsliga bestammel-
ser, som i olika avseenden verkar preventivt och reparativt. Regler-
na stadgar straff for t.ex. dataintrang och brott mot tystnadsplikten
och ger ratt till skadestand vid otillatna krankningar av den person-
liga integriteten och ratt till ersattning for personskada, sakskada
och ren formogenhetsskada. Till skyddet h~r ocksa den verksamhet
som ska bedrivas av tillsynsmyndigheten och som ska ga ut pa att
kontrollera att leverantorernas verksamhet avseende lagring av tra-
fikuppgifter foljer gallande regelverk. Ytterst kan tillsynsmyndig-
heten besluta att en leverantors verksamhet ska upphora.
En del i integritetsskyddet ar ocksa att det blir ett tydligt regel-

system sa att var och en kan bedoma vilket integritetsintdng man
kan drabbas avo Enligt var bedomning innefattar forfattningsforsla-
gen sa tydliga och val avgransade regler som ar rimliga att ha nar
bestammelserna samtidigt maste utformas sa att de sa langt som
mojligt blir oberoende av den tekniska utvecklingen. Forfattnings-
forslagen och de motiv for clem som vi har anfort tydliggor vilka
trafikuppgifter som ska lagras, vern som ska lagra och hur lang lag-
ringstiden ar men ocksa vilka sakerhetsatgarder till skydd for integ-
riteten som lagringen ska omges avo Integritetsskyddet kommer
ocksa att precis eras i tillsynsmyndighetens foreskrifter. Till det
kommer att den enskilde har mojlighet att enligt 26 § PUL en gang
per ar fa besked av leverantoren bl.a. om vilka personuppgifter om
den sokande som behandlas (jfr skal 15 i ingressen i direktivet om
lagring av trafikuppgifter). Aven de forutsattningar som galler en-
ligt rattegangsbalken och lagen om elektronisk kommunikation for
att de brottsbekampande myndigheterna ska fa tillgang till de Iag-
rade trafikuppgifterna ar tydIiga, aven om det for vissa uppgifter
kan vara nagot oklart om de ska anses vara uppgifter om abonne-
mang elIer andra uppgifter (se 6 kap. 20 § forsta stycket loch 3
LEK samt avsnitt 2.3.2).
Vi bedomer att vi genom forsiagen om hur direktivet om lagring

av trafikuppgifter ska genomforas har preciserat den balans mellan
intresset av en effektiv bekampning av allvarlig brottslighet och
intresset av skydd for enskildas integritet som direktivet bygger pa.
Vi menar ocksa att forslagen uppfyller de krav som artikel 29-
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gruppen oeh Europeiska datatillsynsmannen har stallt for skyddet
av den personliga integriteten. Vid var bedomning beaktar vi oeksa
att tiJlampningen av bestammelserna om hemlig teleovervakning
oeh udamnande enligt lagen om elektronisk kommunikation forut-
satter att hansyn tas till integritetsskyddet genom den proportiona-
litetsprovning som ska ske i varje enskilt arende.
Nar balansen meJlan brottsbekampningens intressen oeh integ-

ritetsskyddet bedoms har oeksa mojligheterna tiH kontroll av leve-
rantorerna oeh myndigheterna som hanterar trafikuppgifter bety-
delse. For leverantorernas del avses den kontroll som kommer att
utovas av tiUsynsmyndigheten oeh som ytterst ska sakerstaHa att
leverantorerna foljer gallande regelsystem sa att trafikuppgifterna
kan _komma brottsbekampningen tiJl del oeh sa att lagringen sker i
avsedd omfattning oeh med fuUgott integritetsskydd.
Vid bedomningen om balansen blir god ar oeksa kontroJlen av

de myndigheter som utnyttjar trafikuppgifter i sin brottsbekam-
pande verksamhet viktig. Vi bortser har fran att de tjansteman som
deltar i verksamheten givetvis ar underkastade ett straffrattsligt an-
svar for bl.a. dataintdng, tjanstefel oeh brott mot tystnadsplikten.
Enskilda som blir foremal for anvandning av hemliga tvangsmedel
har begransade mojligheter att pakalla en rattslig provning genom
overklagande av tillstand till tvangsmedelsanvandningen. Utover
den kontroll i forhand som kravet pa tillstind av domstol for an-
vandning av hemlig teleovervakning innebar finns det olika slag av
tillsyn oeh kontroll som utovas i efterhand. Justitieombudsmannen
oeh Justitiekanslern utovar tillsyn over bl.a. den brottsbekampande
verksamheten. Registernamnden oeh Datainspektionen utovar till-
syn over Sakerhetspolisens personuppgiftsbehandling. Datainspek-
tionens tillsyn omfattar aven den oppna polisens oeh Tullverkets
personuppgiftsbehandling.
I proposition en Ytterligare rattssakerhetsgarantier vid anvan-

dandet av hemliga tvangsmedel, m.m. (prop. 2006/07:133) foresIas
att personer som har utsatts for hemliga tvangsmedel, t.ex. hemlig
teleovervakning, ska underrattas om det. En underrattelse ska doek
skjutas upp oeh far aven underlitas om en uppgift i underrattelsen
omfattas av sekretess. U nderrattelseskyldigheten ska inte omfatta
utredningar om sabotagebrott, brott mot rikets sakcrhet oeh terro-
ristbrott, dvs. brott som knyter an till Sakerhetspolisens verksam-
hetsomradc. Vidare foresIas att det under regeringen inrattas en
fristaende oeh sjalvstandig myndighet, Sakerhets- oeh integritets-
skyddsnamnden, som ska utova tillsyn over brottsbekampande
myndigheters anvandning av hemliga tvangsmedel oeh darmed
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sammanhangande verksamhet. Namnden ska pa begaran av en en-
skild vara skyldig att kontrollera om han eHer hon har utsatts for
hemliga tvangsmedel och om det har skett i enlighet med lag eller
annan forfattning. Namnden ska underratta den enskilde om att
kontrollen har utforts. Det ska erinras om att ett utlamnande av
trafikuppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation inte ar
ett hemligt tvangsmedel.
BRU har foreslagit att bestammelserna om hemlig teleovervak-

ning i rattegangsbalken och utlamnanden av trafikuppgifter enligt
lagen om elektronisk kommunikation ska foras samman (SOU
2005:38 s. 182 ff.). Forslaget innebar i praktiken att mojligheten att
fa trafikuppgifter enligt bestammelsen i lagen am elektronisk
kommunikation upphor. Ett viktigt skal ar enligt BRU att integri-
tetsskyddet an mer skulle forstarkas genom att det som huvudregel
skuHe kravas tillsdnd hos domstol till hemlig teleovervakning for
att fa ut uppgifterna. Vi instammer i de bedomningar som lag bak-
om forslaget. Forslaget bereds for narvarande i Justitiedepartemen-
tet. Om forslaget genomfors innebar det att samtliga trafikuppgif-
ter som lamnas ut till brottsbekampande myndigheterna kommer
att falla inom ramen for den tillsyn som Sakerhets- och integritets-
skyddsnamnden kommer att utfora.
Det ar var bedomning att den sammantagna inneborden i vara

forslag innebar att det har uppnatts inte bara en rimlig utan en god
balans mellan brottsbekampningens intressen avatt trafikuppgifter
lagras i angiven omfattning och skyddet for den personliga integri-
teten.
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13 Fordelning av kostnaderna

13.1 Sammanfattning av vara forslag och
bedomningar

• Lagringsskyldigheten medfar kostnader far att identifiera,
spara, lagra oeh lamna ut trafikuppgifter.

• Kostnaden far att genomfara lagringsskyldigheten oeh an-
passningsskyldigheten kan beraknas till omkring 200 mil-
joner kronor. Kostnaden far att lamna ut uppgifterna kan
beraknas till omkring 20 miljoner kronor.

• Leverantorerna ska sta kostnaderna far lagring, sakerhet
oeh anpassning av system en. Det allmanna ska ersatta leve-
rantorerna nar uppgifter lamnas ut i enskilda arenden.

• Post- oeh telestyrelsen far efter samdd med Aklagarmyn-
digheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen aeh
Tullverket meddela fareskrifter om ersattningen.

13.2 Inledning

Vara forslag innebar en lagringsskyldighet oeh en anpassningsskyl-
dighet far leverantarer som ar anmalningspliktiga enligt lagen om
elektronisk kommunikation. Till skillnad mot nuvarande reglering
som ger majlighet tilliagring av vissa trafikuppgifter endast far sar-
skilt speeifieerade andamal innebar vart farslag en mer generelllag-
ringsplikt far leverantarerna. Lagringsskyldigheten innebar att fler
typer av trafikuppgifter an tidigare ska lagras oeh att lagringcn ska
ske under ett ar. Antalet trafikuppgifter sam ska lagras kammer
saledes att oka oeh i manga fall innebar det att trafikuppgifterna
kommer att lagras under langre tid an i dag. Sammantaget innebar
dena att den valym trafikuppgifter som ska finnas lagrad blir be-
tydligt storre an i dag.
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Vara forslag innebar oeksa att leverantorerna maste infora olika
typer av sakerhetsatgarder oeh sakerhetsrutiner som tar sikte pa att
lagrade uppgifter ska ha hog kvalitet oeh pa att skyddet for enskil-
das integritet ska vara hogt.
Det kravs ny teknik oeh nya administrativa system for att leve-

rantorerna ska kunna identifiera, spara oeh sedan lagra trafikupp-
gifterna under ett ar med den sakerhet som kravs. Det behovs oek-
sa val fungerande tekniska oeh administrativa system sa att leveran-
torerna kan lamna ut uppgifterna till de brousbekampande myn-
digheterna utan drojsmaI oeh sa att uppgifterna enkelt kan tas om
hand. Sammantaget uppkommer kostnader for investeringar i nya
tekniska system eller for anpassning av befintliga system, for un-
derhill av tekniska system oeh for administration.
I vart uppdrag ingar att berakna de angivna kostnaderna oeh be-

lysa olika modeller for en fordelning av kostnaderna mellan det
allmanna oeh leverantorerna samt de for- respektive naekdelar de
olika alternativen for med sig. En betydelsefull omstandighet som
vi ska beakta vid valet mellan olika losningar ar vilken losning som
blir samhallsekonomiskt mest kostnadseffektiv.
For att fa en mer speeifik uppfattning om vilka nya tekniska

losningar oeh vilka anpassningar av befintliga system som kravs oeh
en grund for var bedomning av hur stora kostnaderna blir har vi
bett de leverantorer som ar representerade i utredningen att kom-
rna in med vissa uppgifter. Vi har fragat om kostnader for grundin-
stallationer, underhill av systemen oeh kostnader for utlamnande
av trafikuppgifter i enskilda arenden. Vi har oeksa tillfragat
bransehorganisationen IT & Telekomforetagen, PTS oeh Svenskt
Naringsliv. Vi har aven skaffat oss ett underlag genom att lita en
expert inom omradet for elektronisk kommunikation gora en ana-
lys av de kostnader som vara forslag innebar. Vi har darutover fatt
information om berakningar av kostnader som har utforts i Norge,
Danmark oeh Storbritannien oeh hur fordelningen av kostnader ser
ut i nagra lander.
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13.3 Kostnader

13.3.1 Uppgifter fran vissaleverantorerm.fl.

De leverantorer som har kommit in med uppgifter har i huvudsak
vah att basera sina svar pa den lagringsskyldighet som foljer direkt
av direktivet om lagring av trafikuppgifter. Det innebar att de be-
domningar som leverantorerna har gjort avser en mindre omfattan-
de lagringsskyldighet an den vi foreslar. Endast en av leverantorer-
na har kommit med en bedomning av kostnader for trafikuppgif-
terna avseende misslyekad uppringning (se avsnitt 6.13).
Samtliga leverantorer som har inkommit med uppgifter har

framhallit svarigheterna att ange mer preeiserade kostnadsberak-
ningar. De har anfort att det finns manga osakerhetsfaktorer. En-
ligt leverantorerna ar det svart att bedoma vilka de slutliga kraven
blir for anpassning av systemen oeh berakningen av kostnaden blir
osaker pa grund av den stora variationen i pris meHan olika system-
leverantorer.
Den stora delen av kostnadcrna for att genomfora lagringsskyl-

digheten avser nodvandiga tekniska system for att identifiera, spa-
ra, lagra oeh lamna ut uppgifterna. Kostnader uppkommer antingen
for helt nya system eller for att anpassa befintliga system. Det ar
enligt leverantorerna till overvagande delen helt nya kostnader. I de
fall leverantorerna lagrar uppgifterna redan i dag for fakturerings-
andamal behovs i oeh for sig inte nya tekniska system eHer anpass-
ningar av befintliga system. Men utveeklingen gar mot att leveran-
tore rna tillhandahaller kommunikationslosningar mot s.k. flat rate,
dvs. kundcn bctalar en fast summa oavsett hur myeket man sedan
kommunicerar. Det minskar leverantorernas behov av att lagra tra-
fikuppgifter for fakrurering. Enligt leverantorerna maste darfor
kostnadsbedomningen utga fran ett snabbt minskande behov av att
lagra trafikuppgifter for faktureringsandamal.
Leverantorerna har ocksa redovisat att kostnaderna for att

genomfora lagringsskyldigheten kommer att variera myeket mellan
olika leverantorer beroende pa vilka tekniska system som de har i
dag oeh i vad man systemen kan anpassas for att fullgora lagrings-
skyldigheten. Oha kan standardlosningar inte appliceras. Anpass-
ningen kan darfor till viss del bli unik for varje leverantor. Alterna-
tivt kan nya tekniska system behova inforskaffas, antingen nu eHer
i ett senare skede beroende pa hur de nuvarande tekniska systemen
hos enskilda leverantorer kan anvandas initialt. Enligt leverantorer-

L
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na paverkas ocksa kostnadema om kraven pa leverantorema for-
andras over tid. Leverantorema bedomer att det ar mest troligt att
dfektema av forslagen kommer att vara mindre for de stora leve-
rantorerna an for de sma. For de stora leverantorerna som verkar i
flera lander finns ocksa mojligheten till samordningsvinster, bl.a.
genom att samma typ av teknik kan anvandas i aHa lander. Samti-
digt kan det motsatta bli fallet med en fordyring om olika lander
infor olika system for lagringen.
Leverantorerna har mycket grovt uppskattat kostnaderna for att

identifiera, spara Deh lagra uppgifterna under forsta aret till alIt ifdn
10 till 20-40 miljoner kronor for nagra av de stora leverantorerna
upp till 400 miljoner kronor for en av de storsta leverantorerna.
Efter det forsta aret minskar troligen kostnaderna. Generellt anger
leverantorema att kostnaderna for lagring av trafikuppgifter avse-
ende fast och mobil telefoni per kund ar betydligt lagre an kostna-
derna avseende bredband/Internet. Kostnaderna for att lagra miss-
lyckad uppringning uppges vara stora. En av leverantorerna har i
relativa tal angett de totala kostnaderna for genomforandet av lag-
ringsskyldigheten och utlamnande av trafikuppgifter. Enligt denna
leverantor utgor kostnaderna for att identifiera oeh spara de upp-
gifter som ska lagras ca 15 procent av totalkostnaden, kostnadema
for lagring av uppgifterna ca 50 procent, kostnadema for att lagra
misslyckad uppringning med mobil telefoni ca 25 procent och
kostnadema for att lamna ut uppgifter ea 10 procent av totalkost-
naden. I de angivna kostnaderna ingar kostnader for personal oeh
sakerhetsitgarder. En leverantor har angett kostnaderna for drift
och underhall av IT -system till 10-15 procent av investeringskost-
naderna, en annan har angett samma kostnader till 5 procent av in-
vesteringskostnaderna. Det skulle innebara kostnader mellan 2 oeh
20 miljoner kronor. Vi har inte fatt nagra uppgifter om de sma leve-
rantorernas kostnader.
Kostnaderna for att lamna ut uppgifter i enskilda arenden uppges

av leverantorerna uppga till 1 500-2 000 kronor per arende, om
hanteringen sker med lag automatiseringsgrad. Kostnadsnivan per
arende kan enligt leverantorerna sankas med val utbyggda stodsy-
stem och bestallnings- oeh leveransrutiner. De stora leverantorerna
har redan etablerade system oeh rutiner for att lamna ut trafikupp-
gifter, medan de sma kan behova vidta atgarder som medfor sa sto-
ra kostnader att deras existens kan hotas. Utlamnande till en rimlig
kostnad staller krav pa att de brottsbekampande myndigheterna har
en val anpassad administration oeh teknik som foljer med i utveek-

242



SOU 2007:76 Fordelning av kostnadema

lingen. Leverantorema har oeksa uppgett att totalkostnaderna be-
ror pa i hur manga fall myndighetema begar att trafikuppgifter ska
lamnas ut. Med en okad efterfragan fran de brottsbekampande
myndighetema kommer sannolikt totalkostnaden for att lamna ut
uppgifter att bli hogre.

..

13.3.2 Nuyarande ersattningar i samband med yerkstallande
ay hemlig teleaylyssning och hemlig teleaYervakning

loom polisen, inklusive Ekobrottsmyndigheten, har Sakerhetspoli-
sen ansvaret for tekniska oeh administrativa fdgor som ror hemlig
teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning. I dag galler att de
brottsbekampande myndigheterna ersatter leverantorerna for kost-
nader som uppstar i anslutning till verkstallighet i det enskilda fal-
let. Sakerhetspolisen har slutit avtal som reglerar verkstallighets-
kostnaderna med de storsta leverantorerna. Avtalens innehlli ar
sekretessbelagt oeh vi kan darfor inte redovisa ersattningsnivaema.
Vad som daremot kan sagas ar att avtalen med respektive leverantor
inte har helt likalydande innehlli, att ersattningen for hemlig tele-
avlyssning generellt ar hogre an for hemlig teleovervakning oeh att
ersattningen beror pa vilken tid pa dygnet som verkstalligheten
sker.
Det har inte varit mojligt att fa fram uppgifter fran de brottsbe-

kampande myndighetema om hur myeket de betalar arligen for
trafikuppgifter som Himnas ut enligt rattegangsbalken. Det beror pa
att myndighetema inte kostnadsfor dessa uppgifter pa ett samlat
satt utan kostnadema anges som forundersokningskostnader i varje
enskilt arende.

13.3.3 NuYarande ersattningar i sam band med utlamnande ay
trafikuppgifter enligt lagen om elektronisk
kommunikation

Aven nar det galler ersattningar i samband med utlamnande av tra-
fikuppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation har Sa-
kerhetspolisen slutit avtal med de storsta leverantorerna om ersatt-
ningar i standardarenden. Ett standardarende ar t.ex. nar polisen
fdgar efter vilka samtal som har agt rum under en viss period oeh
fdn ett visst telefonnummer. Den ersattning som de brottsbekam-
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pande myndighetema far betala tillieverantoren nar det inte galler
standardarenden bestams normalt i sam band med varje ens kilt
arende oeh beror av vilka trafikuppgifter som begars, hur latt till-
gangliga trafikuppgifterna ar hos leverantoren oeh tidsramen for
leverantorens hantering. Den ersattning som i dessa fall begars av
leverantorema varierar stort. Flera sma leverantorer som lamnar ut
uppgifter nagon eller nagra ganger om aret avstar ibland fran att ta
betalt medan andra begar hog ersattning.
Av de skat som anfordes i foregaende avsnitt finns det inte hel-

ler nagon samlad uppgift om de totala arliga kostnadema for de
brottsbekampande myndigheterna for utlamnande av trafikuppgif-
ter enligt lagen om elektronisk kommunikation.

13.4 Kostnadsbedomningar och
kostnadsfordelningar i andra lander

13.4.1 Danmark

I Danmark har leverantorema angett att deras totala kostnad be-
raknas till 100-200 miljoner DKK. (ea 123-246 miljoner SEK) for
en lagringstid pi ett ar. Till detta kommer sedan kostnader for
verkstallighet, vilka leverantorerna inte har beraknat. I Danmark
har man i nagra avseenden gatt utover direktivet om lagring av tra-
fikuppgifter oeh infort en langre gaende lagringsskyldighet. Ut-
vidgningen innebiir bl.a. att uppgifter om en "Internetsessions ini-
tierande oeh avslutande paket" oeh om lokalisering vid ett mobil-
samtals slut ska lagras. Den angivna kostnaden tacker aven kostna-
derna for den utvidgningen. Utan utvidgningen har leverantorerna
beraknat kostnaderna till 50-100 miljoner DKK (ea 61-123 miljo-
ner SEK).
Det ar leverantorerna som star for kostnaderna for att anpassa

systemen. De brottsbekampande myndigheterna betalar ersattning
tillieverantoren nar uppgifter lamnas ut. Storleken pa ersattningar-
na diskuteras i ett samarbetsforum inom Telekommunikationsin-
dustrin, som ar leverantorernas bransehorganisation. Mot bakgrund
av des sa diskussioner, som sker mellan leverantorerna oeh polis en,
utarbetas sedan en priskatalog over de uppgifter som leverantorer-
na lamnar ut till de brottsbekampande myndigheterna.
De leverantorer som inte ar med i bransehorganisationen be-

stammer sjalva sina priser i forhallande till de brottsbekampande
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myndigheterna. Dessa priser foljer dock till overvagande del en pri-
serna i branschorganisationens priskatalog.
For uppgifterna i priskatalogen rider sekretess. Vi har dock fatt

del av nigra uppgifter, av vilka framgar att utlamnande av historiska
uppgifter fran faktureringssystem eHer liknande kostar 1 750 DKK
(ca 2 170 SEK) for en minads uppgifter. Forhandlingar om faststal-
lande av priser for utlamnande av lagrade trafikuppgifter inleddes
under oktober 2007.

13.4.2 Finland

Vi har inte nigra uppgifter om hur kostnaderna for genomforandet
av direktivet har beraknats i Finland.
Enligt den finlandska kommunikationsmarknadslagen ska tele-

foretagen avgiftsfritt lamna ut uppgifter till en myndighet som be-
hover uppgifterna for att kunna utfora sitt uppdrag. Myndigheten
ska pa egen bekostnad ordna ett system med hjalp av vilket den kan
ta emot och behandla sadana uppgifter. Myndigheten svarar aven
for kostnader for anslutning av systemet till ett kommunikations-
nat.
Nar teleforetagen lamnar ut uppgifter har de ratt att av statens

medel fa ersattning for omedelbara kostnader for investeringar i
system, anvandning och underhill av system samt utrustning och
programvara som anskaffats enbart for de behov som myndigheten
uppgett. Teleforetagen har ratt att av statens medel fa ersattning
aven for omedelbara kostnader som orsakas av en atgard som myn-
digheten forordnat. Detta innebar att teleforetagen och staten
kommer overens om vilka investeringar som ar nodvandiga att gora
och vad som ar en rimlig kostnad for detta. Kan teleforetagen och
staten inte komma overens ar det ytterst Kommunikationsverket
som bestammer vilka atgarder som ska vidtas och ersattningen till
leverantoren. Teleforetagen far inte for sin kommersiella verksam-
het anvanda system, utrustning eller programvara som bekostats av
myndigheten.
Enligt uppgift avser man att tillampa detta system aven betraf-

fande kostnaderna for lagring av trafikuppgifter enligt direktivet.
Leverantorerna och de brottsbekampande myndigheterna ska
komma overens om vilka typer av atgarder som leverantorerna
miste vidta, dvs. hur lagringen rent tekniskt ska ga till, och hur
mycket myndigheterna ska betala. Liksom nu ska yttcrst Kommu-
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nikationsverket avgora vilka kostnader som leverantorerna ska fa
ersattning for.

13.4.3 Norge

Det norska foretaget Teleplan har genomfort en analys av de eko-
nomiska konsekvenserna av ett genomforande av direktivet om lag-
ring av trafikuppgifter for fast och mobil telefoni samt vissa aspek-
ter av Internetaccess. Analysen behandlar alltsa inte ett genomfo-
rande fullt ut av direktivet avseende Internet. Analysen bygger pa
material som har samlats in fran sma, mellanstora oeh stora leve-
rantorer av telefoni- oeh Internettjanster (tolv leverantorer av fast
telefoni, atta leverantorer av mobil telefoni oeh 39 bredbandsleve-
rantorer) oeh fran leverantorer av tekniska losningar for lagring
oeh sokning.
Teleplan har utrett de ekonomiska konsekvenserna for leveran-

torer oeh brottsbekampande myndigheter i fyra olika modeller;
obligatorisk lagring i central lagringsbas, frivillig lagring i central
lagringsbas, lokal lagring hos leverantorema eller lagring genom
outsourcing oeh utifran en lagringstid om 6 manader, ett ar eller tva
ar. Outsourcing enligt den norska regleringen kan inte helt jamfo-
ras med forslaget i avsnitt 7.5 att den lagringsskyldige ska ha moj-
lighet att avtala med annan att fullgora lagringen. Vi redovisar dar-
for inte de siffrorna.
Analysen visar att de sammanlagda kostnaderna hos leveranto-

rerna varierar mellan 90 oeh 200 miljoner NOK (ea 104 oeh 231
miljoner SEK) beroende pa lagringstid, uppskattad lagringsvolym,
utvecklingsbehov hos leverantorerna (dvs. behov av tekniska inve-
steringar for att genom fora lagringsskyldigheten) oeh val av lag-
ringsmodelL
Med en lagringstid om 12 manader, lokallagring hos leveranto-

rerna oeh hog lagringsvolym har den sammanlagda kostnaden for
leverantorerna beraknats till 95 miljoner NOK (ea 108 miljoner
SEK) vid ett lagt utveeklingsbehov. Med ett mellanstort utveck-
lingsbehov uppgar kostnaden till 111 miljoner NOK (ea 126 miljo-
ner SEK) oeh vid ett stort behov till 144 miljoner NOK (ea 163
miljoner SEK). Ar lagringsvolymen i stallet lag uppgar kostnaden
vid ett lagt utveeklingsbehov till 89 miljoner NOK (ea 100 miljoner
SEK), vid mellanstort behov till 106 miljoner NOK (ca 120 miljo-
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ner SEK) oeh vid ett ston behov till 139 miljoner NOK (ea 157
miljoner SEK).
I kostnadsberakningarna har man utgatt fran att leverantorerna

ska ha tekniska system som iiI" separerade fran de system som leve-
rantorerna i dag anvander nar de lagrar trafikuppgifter for egna an-
dama!. Vidare har man inte tagit hansyn till att en delleverantorer
redan lagrar trafikuppgifter som omfattas av lagringsskyldigheten.
Nar det galler kostnaden for au lamna ut uppgifter i enskilda

arenden vid lokallagring hos leverantorema anges i analysen att det
ar svart att faststalla den kostnaden. Man har antagit att leveranto-
rerna behover 45 minuter for att besvara en begaran fdn myndig-
heterna oeh au kostnaden per timme ar 600 NOK (ea 700 SEK).
( analysen har oeksa beraknats att investeringskostnaderna for

en liten leverantor, vid lokallagring hos leverantorer oeh sex mana-
ders lagringstid med lag lagringsvolym oeh ett hogt utveeklingsbe-
hoy, uppgar till mellan 85000 oeh 575 000 NOK (ea 96 000 oeh
651 000 SEK). Man har inte beraknat motsvarande kostnader for en
langre lagringstid eller mcd en hogre lagringsvolym.
For myndighetema uppgar kostnadema for au begara ut uppgif-

ter till 13 miljoner NOK (ea 14,7 miljoner SEK), vid lokallagring
oeh med 12 manaders lagringstid.
Enligt analysen ar en viktig slutsats att lagringstid oeh lagrings-

volym paverkar kostnaderna i relativt liten omfattning. Den storsta
kostnaden ar i stallet knuten till sjalva etableringen av lagringssy-
stemet. Det ar saledes utveeklingsbehovet av de tekniska systemen
som i storsta grad paverkar kostnaderna, dvs. vilka system de en-
skilda leverantorerna har i dag oeh vilka forandringar som de beho-
ver for att kunna genomfora lagringsskyldigheten. Kostnader for
informationssakerhet paverkar till en viss grad kostnaderna men ar
inte kostnadsdrivande.
Arbetet med ett forslag till genomforande av direktivet har annu

inte kommit sa langt att man har tagit stallning till fragan om for-
delning av kostnaderna.

r-
i

13.4.4 Storbritannien

I Storbritannien har kostnadsbedomningar gjorts utifdn tre olika
alternativ. Oet forsta alternativet innebar att direktivet om lagring
av trafikuppgifter inte genomfors, "do nothing" -alternativet. Enligt
det alternativet fortsatter man med det system med frivillig lagring
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av trafikuppgifter som redan Finns i dag oeh som innebar att endast
de storsta leverantorerna lagrar uppgifter. Det andra alternativet
som beraknats ar att alla tjansteleverantorer ska lagra trafikuppgif-
ter oeh det tredje alternativet ar att alIa tjansteleverantorer ska lagra
uppgifter men att det i mojligaste man ska undvikas att uppgifter
lagras hos fIer an en leverantor. Kostnadsberakningarna har gjorts
utifcln en tankt lagringstid pa ett ar.
Kostnaden for "do nothing" -alternativet uppgar till 17,4 miljo-

ner GBP (ea 235,6 miljoner SEK). I bedomningen har inte tagits
med kostnader for eventuella overtradelser genom att direktivet
inte genomfors. Alternativet innebar aU endast vissa trafikuppgif-
ter fran sarskilt utsedda leverantorer kommer att finnas tillgangliga
for de brottsbekampande myndigheterna. Det andra alternativet
beraknas uppga till 30,03 miljoner GBP (ea 406,6 miljoner SEK).
Med denna lagring kommer aHa nodvandiga uppgifter att finnas
lagrade for de brottsbekampande myndigheterna oeh man undviker
kostnader for au inte folja direktivet. Det tredje alternativet har
samma fordelar oeh innebar att uppgifterna i mojligaste man bara
lagras hos en leverantor. Kostnaden for det tredje alternativet blir
lagre oeh uppgar till 21,13 miljoner GBP (ea 286 miljoner SEK).
Kostnaden for att lagra oeh lamna ut trafikuppgifter, med en

lagringstid pa 12 manader, har for en storre leverantor av mobil te-
lefoni uppskattats till 875000 GBP (ea 11,7 miljoner SEK). De
uppgifter som da lagras ar i huvudsak de som ska lagras enligt di-
rektivet (jfr T eleplans analys).
Den nuvarande frivilliga lagringen av trafikuppgifter i Storbri-

tannien innebar att staten ersatter de kostnader som uppkommer
for de leverantorer som staten har slutit avtal med for lagringen av
trafikuppgifter. I avtalet med respektive leverantor har staten preei-
serat bl.a. vilka uppgifter som ska lagras, hur lagringen ska ga till
oeh hur uppgifterna ska lamnas ut till de brottsbekampande myn-
digheterna. Leverantoren redovisar sedan vilka argarder som vidta-
gits for att tillgodose statens krav, bl.a. avseende tekniska invester-
ingar, oeh vilka kostnaderna ar. Darefter bedomer en oberoende
expert om leverantorens atgarder tillgodoser myndighetens krav
oeh om den angivna kostnaden ar rimlig. Bedoms kostnaden vara
rimlig betalar staten det som leverantoren har begart. Anses kost-
naden daremot inte vara rimlig far leverantoren komma in med ett
nytt forslag.
Mot bakgrund av att £lera medlemsstater har andra regler for

kostnadsfordelning har man i Storbritannien overvagt att infora ett

r
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system som innebar att statens ersattningar till leverantorerna be-
gransas. Pa grund av den harda konkurrensen pa marknaden och
svarigheterna att skilja ut olika kostnader for t.ex. insamling av
uppgifter och lagring av dem, har man dock stannat for att behalla
det system man tillampar nu.

13.4.5 Tyskland

Vi har inte nagra uppgifter om hur kostnaderna for genomforandet
av direktivet har beraknats i Tyskland.
De kostnader som uppkommer ska fordelas mellan det allmanna

och- leverantorerna sa att leverantorerna ska sta for kostnaden for
anpassning av systemen och vad som i ovrigt foljer med lagrings-
skyldigheten. Det allmanna kommer au betala ersattning till leve-
rantorerna nar trafikuppgifter lamnas ut i enskilda arenden. Kost-
nadsersattningen uppgar f.n. till maximalt 17 euro per timme (ca
160 SEK) och betalas av den brottsbekampande myndighet som
begart uppgiften. For narvarande diskuteras om detta system ska
forandras och i fortsattningen baseras pi en schablonersattning per
utlamning.

Nuvarande kostnadsfordelning avseende hemlig
teleavlyssning och hemlig teleovervakning

Enligt 6 kap. 19 § LEK har i dag vissa leverantorer skyldighet att
anpassa sin verksamhet sa att beslut om hemlig teleavlyssning och
hemlig teleovervakning kan verkstiillas.
Nar anpassningsskyldigheten infordes i telelagen ar 1996 be-

gransades den till att endast omfatta tillstandspliktiga leverantorer.
Dessa skulle ocksa svara for de kostnader som hanforde sig till an-
passningen och for drift och underhall av systemen men skulle ha
ditt till ersattning for de kostnader som uppkom vid varje enskild
verkstallighet.
Anpassningsskyldighetens omfattning fastslogs av PTS i beslut

om tillstandsvillkor for respektive leverantor. I forarbetena (prop.
1995/96:180 s. 28 ff.) papekades sarskiIt att anpassningsskyldighe-
ten inte innebar att polisen fritt fick bestamma vilka anpassningar
som skulle goras i telesystemen. Tillsdndsmyndigheten skulle vid
sin provning beakta nyttan av en anpassning mot kostnaden for

13.5
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denna, samt aven beakta om anpassningen gjordes i ett befintligt
telesystem eller om det var krav som stalldes i samband med byte
till ny teknik.
BRU har darefter foreslagit en utvidgad anpassningsskyldighet

for leverantorerna (SOU 2005:38 s. 278 ff.). BRU behandlade i det
sammanhanget aven £ragan om hur kostnaderna for anpassningen
skulle fordelas oeh fares log att leverantorerna aven i fortsattningen
skulle sta for kostnaderna. BRU:s skal var huvudsakligen desamma
som de regeringen anforde nar anpassningsskyldigheten infordes
(se nedan avsnitt 13.8.3). Forslaget bereds for narvarande inom Ju-
sti tiedepanemen tet.

13.6 Vilka kostnader uppstar?

Bedomning: Lagringsskyldigheten medfor kostnader for att identi-
fiera, spara, lagra oeh lamna ut trafikuppgifter.

13.6.1 Kostnader for att identifiera och spara de uppgifter
som ska lagras

Van forslag innebar i forhallande till vad som galler nu att vissa av
de trafikuppgifter som leverantorerna sparar enligt nuvarande be-
stammelser kommer att lagras oeksa for brottsbekampningsanda-
mal oeh att nya typer av trafikuppgifter ska lagras. Det innebar att
leverantorerna maste infora tekniska losningar som medger att just
de trafikuppgifter som ska lagras for att kunna lamnas ut i brottsut-
redningar kan identifieras oeh sparas i leverantorernas system. I
den man de system som leverantorerna har i dag inte kan anpassas
kommer det att innebara att leverantorerna maste investera i nya
tekniska system. Kostnaderna kan saledes avse he It nya tekniska
system eller kostnader for anpassning av befintliga system.
Till detta kommer sedan lopande kostnader for drift oeh under-

haIl av systemen oeh for sakerhetsatgarder. Leverantorerna har
ocksa vissa administrativa kostnader.

f-
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13.6.2 Kostnader for att lagra uppgifter

Enligt van forslag ska fIer typer av trafikuppgifter an tidigare lag-
ras. Det medfor att antalet trafikuppgifter som ska lagras okar va-
sentligt. Att lagringstiden foresIas bli ett ar medfor i manga fall en
langre lagringstid an i dag. Foljden blir att volymen lagrade trafik-
uppgifter kommer att bli storre. Leverantorerna maste ha kapacitet
for att lagra des sa uppgifter. Det medfor kostnader for nyanskaff-
ningar eller kostnader for anpassning av befindiga lagringssystem
(t.ex. servrar, diskar och licenser). Till det kommer vissa kostnader
for drift och underhill av systemen.
Van forslag innebar ocksa att leverantorerna ska vidta tekniska

och- organisatoriska sakerhetsatgarder som skyddar de lagrade tra-
fikuppgifterna. Lagrade trafikuppgifter bor b1.a. haIlas logiskt skil-
da fdn leverantorernas ovriga verksamhet. Det medfor kostnader
for investeringar i tekniska system och administrativa kostnader.
Nar lagringstiden ar slut ska uppgifterna utplanas. Det medfor

kostnader for bade tekniska system och administrativa rutiner. De
uppgifter som ska utplanas maste identifieras och sedan forstoras
eller tas bort ur lagret. Leverantorerna far ocksa administrativa
kostnader for t.ex. utbildning och kompetensutveckling.

13.6.3 Kostnader for att lamna ut uppgifter

Nar trafikuppgifter ska lamnas ut till en myndighet behover leve-
rantorerna anvanda sokverktyg som identifierar de uppgifter som
ska lamnas ut i det enskilda arendet. Detta innebar att kostnader
uppsrar for nya tekniska system eller for att anpassa befintliga sy-
stem. Till detta kommer kostnader for drift och underhall av sy-
stemen.
For att kravet pa sakerhet i lagringen ska uppfyllas kan endast

sarskilt behorig personal ha tillgang till och hantera trafikuppgif-
terna vid ett utlamnande. Detta medfor administrativa kostnader.
Leverantorerna har ocksa kostnader i sam band med sjalva over-

lamnandet av uppgifterna till de brottsbekampande myndigheterna.
Kostnaderna bestir bl.a. i att hitta ett gemensamt granssnitt mellan
leverantoren och de brottsbekampande myndigheterna sa att upp-
gifterna enkelt kan lamnas ut.
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13.7 Hur stora blir kostnaderna?

Bedomning: Kostnaden for att genomfora lagringsskyldigheten
och anpassningsskyldigheten kan beraknas till omkring 200 miljo-
ner kronor. Kostnaden for att lamna ut uppgifterna kan beraknas
till omkring 20 miljoner kronor.

.'r

13.7.1 Leverantorernas uppgifter

Med utgangspunkt enbart i de uppgifter som leverantorerna har
lamnat till oss och marknadsbeskrivningen i avsnitt 14.4 skulle de
totala kostnaderna for samtliga leverantorer mycket grovt kunna
uppskattas ti11600-700 miljoner kronor.
Leverantorerna har bedomt att kostnaderna for att lamna ut

uppgifter i ett ens kilt arende uppgir till 1 500-2 000 kronor med de
bestallnings- och leveransrutiner som finns i dag och under kon-
tors tid. Den kostnaden avser i huvudsak de stora leverantorerna
som har utvecklade bestallnings- och leveransrutiner. For de sma
leverantorerna som inte har samma rutiner och inte heller kan antas
lamna ut uppgifter i samma utstrackning som de stora kan kostna-
derna antas bli hogre. Kostnaden kan sankas med en hogre automa-
tiseringsgrad och effektivare bestallnings- och leveransrutiner.

13.7.2 Berakningar av kostnader for genomforande av
direktivet

For att fa ytterligare underlag for vara bedomningar av kostnaderna
har vi anlitat en expert inom omridet for elektronisk kommunika-
tion som pi grundval av vara forslag och leverantorernas berak-
ningar har lamnat en rapport med berakningar av kostnaderna for
genomforandet av direktivet.
Rapporten har tagits fram under relativt kort tid och bygger pi

PTS rapport Svensk telemarknad 2006, intervjuer med saval stora
som sma leverantorer pa marknaden (fern stycken), intervjuer med
leverantorer av tekniska system (tva stycken) samt med PTS och
Sakerhetspolisen. Utifran dessa uppgifter och vara forslag avseende
vilka leverantorer som ska vara lagringsskyldiga och vilka krav som
stalls pa de lagringsskyldiga, har kostnaderna for genomforandet av
direktivet uppskattats.
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I rapporten finns en uppskattning av antalet noder, dvs. de vax-
lar for fast telefoni oeh mobil telefoni samt servrar for Internet,
som de lagringsskyldiga leverantorerna har med en bedomning av
om utrustningen ar modern eUer aldre. I rapporten anges att det
finns ungefar 200 vaxlar (system) for fast telefoni, varav half ten ar
aldre. En av de storsta leverantorerna uppges ha ungefar 75 pro cent
av dessa vaxlar, varav de fIesta ar aldre. Vidare uppges det finnas ea
100 vaxlar for mobil telefoni, dar en av de storsta leverantorerna
har ungefar half ten. En tredjedel av samtliga mobila vaxlar uppges
vara aldre. Slutligen uppges det finnas ea 1 000 servrar av olika ty-
per, varav en av de storsta leverantorerna har ungefar 15 procent.
Idet foljande redovisas i sammandrag de resonemang som fors i

rapporten.
Nar det gaBer kostnader for att identifiera oeh spara uppgifter

konstateras att lagring av lokaliseringsinformation vid kommunika-
tionens slut for mobil telefoni och av uppgifter rorande misslyckad
uppringning kraver anpassning av systemen. I dag identifieras i och
for sig dessa uppgifter och sparas for en kort stund, men de lagras
inte eftersom de inte behovs for abonnentfakturering. Systemen
behover darfor anpassas sa att uppgifterna efter identifiering ocksa
lagras. Anpassningskostnaderna for lokaliseringsinfonnation vid
kommunikationens slut for mobil telefoni uppskattas till ea
100 000 kronor per vaxel. Anpassningskostnaderna avseende fast
telefoni for misslyckad uppringning uppgar till ca 500 000 kronor
for en modern vaxel och till ea 5 miljoner kronor for en aldre vaxel.
For mobil telefoni ar kostnaderna ea 500 000 kronor for en modern
vaxel och ea 2 miljoner kronor for en aldre vaxel. For Internettjans-
ter framgar av rapporten att de uppgifter som ska lagras oftast re-
dan Finns. Det ar i stallet sjalva lagringen som kraver anpassningar
eller nya system.
De totala kostnaderna for att identifiera oeh spara uppgifterna

uppskattas till 665 miljoner kronor om aldre system ocksi ska an-
passas och till 102 miljoner kronor om systemen ar modernare. Det
ar foretradesvis de leverantorer som har varit verksamma pi mark-
naden sedan tidigt pi 1990-talet som har aldre vaxlar. Det stora
flertalet av leverantorerna har moderna vaxlar, dar anpassnings-
kostnaden ar vasentligen lagre. I rapporten anges att utbyte av de
aldre system en under aren 2008-2009 redan planeras, av andra skal
an att lagringsskyldigheten tillkommer, oeh att de nya system som
anskaffas torde vara utrustade med de funktioner som lagrings-
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skyldigheten kraver. I sa fall tillkommer inte nagra anpassnings-
kostnader for dessa system.
Nar det galler kostnaderna for att lagra uppgifter anges i rappor-

ten att lagringskostnaden blir ea 50 000 kronor per tekniskt system
avseende fast oeh mobil telefoni med ett fyrfaldigande av dagens
datamangd oeh med lagringstid pa ett ar. Volymokningen beror till
stora delar pa att misslyekad uppringning ofta inte lagras i dag oeh
att de uppgifterna ar en stor andel av aHa samtal. Avseende t.ex. fast
telefoni utgor de misslyekade uppringningarna tre fjardedelar av
aHa samtal. Dessutom kan en kostnad for logisk separation oeh sy-
stem for behorighetshantering om ca 30 000 kronor for varje sy-
stem tiHkomma. Vidare behover varje leverantor avseende Internet-
tjanster atminstone en server, oavsett hur stor del av den servern
som behover utnyttjas. En server kostar 10 000 kronor.
De totala lagringskostnaderna uppskattas i rapporten till maxi-

malt 104 miljoner kronor per ar. Kostnaden baseras pa att samtliga
uppgifter i en nod ocksa lagras i den noden. Enligt rapporten ar det
troligt att varje leverantor kommer att eentralisera lagringen inom
den egna verksamheten, vilket i sa fall sanker kostnaden. Om lag-
ringskostnaden uppskattas per abonnent oeh !ir uppgar den, vid ett
effektivt utnyttjande av lagringskapaeiteten, for fast oeh mobil tele-
foni samt Internet till ungefar 3,5 ore. A.ven om lagringsvolymerna
blir myeket storre kommer den absoluta kostnadsokningen enligt
rapporten fortfarande att hamna pa en rimlig niva med tanke pa den
forhallandevis Higalagringskostnaden.
Om leverantoren avtalar med annan om att denne ska lagra tra-

fikuppgifterna uppstar kostnader om drygt 18 miljoner kronor for
de tekniska system som kravs for att fora over uppgifterna till den
lagringsansvarige; De arliga kostnadema for att Iagra oeh Iamna ut
uppgiftema innefattar en engangsavgift pa 5 000 kronor oeh uppat
samt 3 kronor per abonnent oeh ar. De arliga kostnaderna uppgar
sammanlagt till drygt 58 miljoner kronor. De totala kostnaderna
for att annan ska lagra oeh lamna ut trafikuppgiftema uppgar till
knappt 77 miljoner kronor. Kostnaden kan enligt rapporten sankas
om det uppstar konkurrens mellan dessa aktorer.
Nar det galler kostnader for att ldmna ut uppgifter, har leveran-

torerna beroende pa deras storlek olika stora behov av personal.
Personalen behover ocksa ha utbildning oeh behorighet. Om det
antas att det tar ea 2 tim mar att lamna ut en uppgift, blir personal-
kostnaden ea 500 kronor. Kostnaden for sakerhetsatgarder oeh ut-
bildning har uppskattats till ea 34 000 kronor. De totala kostnader-
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na for att lamna ut uppgifter har uppskattats till ea 21 miljoner
kronor per ar.
I rapporten har oeksa beraknats vad kostnaden skulle bli for att

identifiera, spara, lagra oeh lamna ut uppgifterna lltslaget pa antal
abonnenter. Med endast aldre system blir kostnaden for att identi-
fiera, spara oeh lagra uppgifterna 41 kronor per abonnent medan
den blir 11 kronor om systemen ar modernare. Den arliga kostna-
den for att lamna ut uppgifterna om leverantorerna gor det sjalva
blir 1,50 kronor per abonnent. Forsta aret tillkommer kostnaden
for teknik (5,30 kronor per abonnent). Om alIa leverantorer avtalar
med annan att lagra oeh lamna ut uppgifterna blir kostnaden 3 kro-
nor. per abonnent oeh ar. Forsta aret tillkommer kostnaden for
teknik (1 krona per abonnent).

13.7.3 Wu bedomning av kostnaderna

Kostnaderna for att identifiera Deb spara de uppgifter som ska lagras
kan variera relativt myeket mellan leverantorerna. Kostnadema blir
olika stora beroende pa den typ av tjanst som trafikuppgifterna ar
kopplade till, hur anpassade de tekniska system som de olika leve-
rantorerna har i dag ar i forhaIlande till de nya kraven oeh storleken
pa leverantorens verksamhet.
Enligt den analys av kostnaderna som vi har latit utfora beror

kostnaderna for att identifiera oeh spara uppgifterna myeket pa om
levcrantorerna valjer att infora ny teknik eller om de i stallet anpas-
sar de aldre system en. Inforandet av ny teknik synes vara det mest
kostnadseffektiva sattet, sarskilt som de leverantorer som har aldre
system redan av andra skal har planerat att byta till nya system.
Mot bakgrund av de berakningar som gors i rapporten bedomer vi
att kostnaderna for att identifiera oeh spara uppgifterna kan berak-
nas till omkring 100 miljoner kronor.
Nar det galler kostnaderna for att lagra trafikuppgifterna bor det

beaktas att den tekniska utveeklingen av system som kan lagra elek-
troniska uppgifter har varit myeket snabb under de senaste aren
oeh att utveeklingen pagar hela tiden. Utveeklingen gar mot att alIt
storre mangder uppgifter kommer att kunna lagras med alIt mindre
utryrrime. Kostnaderna paverkas oeksa av vara krav pa tillrackliga
tekniska oeh organisatoriska sakerhetsatgarder. Vara forslag inne-
bar att hogre krav stalls pa leverantorerna an vad som nu ar fallet
enligt 6 kap. 3 § LEK. For de leverantorer som i dag har ett val ut-
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byggt oeh fungerande sakerhetssystem kommer kostnaderna troli-
gen inte att bli sarskilt betungande medan andra leverantarer kan
behova infora nya rutiner oeh system som medfar kostnader.
Enligt rapport en blir kostnaden far att lagra trafikuppgifterna

med de krav pi sakerhet som vi faresIar olika hag beroende pa hur
lagringen genomfars. Den sammanlagda kostnaden uppskattats till
104 miljoner kronor om varje leverantor lagrar i egna system. Den
kostnaden bygger pa att varje leverantar lagrar uppgifterna i den
vaxel eller server dar uppgiften uppkommer oeh inte eentraliserar
lagringen inom den egna verksamheten. Om alIa leverantorer i stal-
let skulle ha ett gemensamt system for lagringen beraknas den tota-
la kostnaden enligt rapporten till 77 miljoner kronor. Den kostna-
den inkluderar kostnader far att lamna ut uppgifter. Enligt rappor-
ten kan denna kostnad sankas pi sikt genom att det blir konkur-
rens mellan de aktarer som har sig lagringsuppdrag.
Vira forslag bygger pi att varje enskild leverantor har det ansvar

for lagringen som faljer av lagringsskyldigheten. Farslagen utgir
fran att lagring ska ske hos varje leverantor men appnar en mojlig-
het far den enskilde leverantoren att anlita nagon annan att lagra
uppgifterna. Det ar i dagslaget svart att bedama om leverantorerna
kommer att bygga upp ett samarbete kring lagringen av uppgifter-
na. Det gar darfor inte att nu berakna kostnaderna som om lagring-
en redan fran barjan skulle genomforas pa det totalt sett mest
kostnadseffektiva sattet. De berakningar som har gjorts i rapporten
oeh en jamforelse med de kostnadsberakningar som har gjorts i
andra lander tyder dock pa att kostnaderna for lagringen inte ar sa
hoga som leverantarernas berakningar visar oeh att lagringen kan
utforas rationellt inom varje leverantors verksamhet. Vi bedomer
att kostnaderna for Iagringen med en kostnadseffektiv lagring hos
varje leverantor kan beraknas uppga till omkring 100 miljoner kro-
nor.
Kostnaderna far att liimna ut trafikuppgifter beror i star ut-

straekning pa verksamhetens om fattning, dvs. antalet kunder oeh
antalet forfragningar fran brottsbekampande myndigheter. I oeh
med att fler uppgifter kommer att finnas lagrade skulle det kunna
antas att de brottsbekampande myndigheterna i storre utstraekning
an i dag kommer att begara ut uppgifter. Enligt var bedomning tar-
de okningen dock inte bli sa star eftersom vi inte foreslar nagra
andringar i de bestammelser som reglerar nar trafikuppgifter ska
lamnas ut. Vi bedomer att leverantorer med ett stort antal kunder
kommer att behova verkstalla ett storre antal beslut om tillgang till
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trafikuppgifter an leverantorer med fa kunder. Det ar dock inte sa-
kert att det al1tid blir sa. I vissa fall kan en leverantor med fa kunder
ocksa behova verkstalla ett relativt sett stort antal beslut.
Vid berakningen av kostnaderna for utlamnande av uppgifterna

maste det ocksa beaktas att vara forslag inte innebar nagot krav pa
en "jourverksamhet" dygnet runt for leverantorerna. Vart forslag
innebar alltsa inte att t.ex. sma leverantorer al1tid maste ha en be-
redskap for att snabbt kunna lamna ut uppgifter. De storre leveran-
torerna torde redan i dag ha kapacitet for att lamna ut uppgifterna
aven efter kontorstid. Under forutsattning att sjalva utlamnandet
sker pa samma satt som i dag raknar vi med att det inte uppstir
nagra ytterligare kostnader i forhallande till de kostnader som leve-
rantorerna har i dag aven om sma leverantorer som i dag inte har
nagra rutiner for overlamnande kan fa vissa nya kostnader.
Den kostnadsanalys som finns i rapporten anger att kostnaderna

for att lamna ut trafikuppgifter innefattar personalkostnader och
kostnader for utbildning och sakerhetsatgarder. I rapporten upp-
skattas dessa kostnader till ca 21 miljoner kronor per ar. Vi har
raknat med en viss okning av antalet fall dar trafikuppgifter kom-
mer att begaras ut och bedomer att antalet fall kommer att stiga
fran ca 9 000 per ar till ca 10 000 per ar. I dag beraknar leveranto-
rerna och de brottsbekampande myndigheterna att kostnaden for
utlamnande i ett normal! arende uppgar till ca 1 500-2 000 kronor
per arende. Med dessa berakningar som grund bedomer vi att kost-
naderna for utlamnande av trafikuppgifter kommer att uppga till
omkring 20 miljoner kronor per ar.
En sammanfattande bedomning innebar att kostnaderna far att

genomfara vara farslag kan beraknas uppga till omkring 220 miljo-
ner kronor, varav ca 200 miljoner kronor avser kostnader far att
identifiera, spara och lagra trafikuppgifter och 20 miljoner kronor
avser kostnader far att lamna ut uppgifterna. Denna kostnadsbe-
domning kan jamfaras med de bedamningarna av kostnader som
har gjorts i Norge (ca 100-160 miljoner kronor) och i Danmark (ca
123-246 miljoner kronor). Kostnaden kan ocksa jamfaras med den
totala omsattningen i Sverige pa marknaden far elektronisk kom-
munikation som uppgick till knappt 49 miljarder kronor ar 2006.
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13.8 Kostnadsfordelningen

Forslag: Leverantorema ska sta kostnaderna for lagring, sakerhet
oeh anpassning av systemen. Det allmanna ska ersatta leverantorer-
na nar uppgifter lamnas ut i enskilda arenden.
Post- oeh telestyrelsen far efter samrad med Aklagarmyndighe-

ten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen oeh Tullverket
meddela foreskrifter om ersattningen.

13.8.1 Vara utgangspunkter

Utifran de kostnadsberakningar vi gjort ska vi enligt vara direktiv
ta fram olika altemativ for fordelningen av kostnadema oeh redovi-
sa de for- oeh naekdelar de olika altemativen medfor. Vid valet
mellan olika fordelningsmodeller ska vi sarskilt beakta vilken 10s-
ning som blir samhallsckonomiskt mest kostnadseffektiv. I vara
resonemang ska vi beakta behovet av en val fungerande konkurrens
pa marknaden.
Vid de diskussioner vi har fort med leverantorerna oeh de

brottsbekampande myndigheterna har deras utgangspunkter i fra-
gan om kostnadernas fordelning varit olika. Leverantorerna ser lag-
ringen av trafikuppgifter som en "verksamhetsframmande" uppgift
som de inte har nagon nytta av oeh i prineip inte bor betala for,
medan de brottsbekampande myndigheterna befarar att brottsbe-
kampningens effektivitet satts i fara om statens kostnader blir for
hoga.
En samhallsekonomisk utgingspunkt for vara overvaganden om

kostnadernas fordelning bor vara att ansvaret for kostnadema ska
forlaggas sa att det ger ett incitament att Mlla kostnaderna nere.
For att syftet med lagringen av trafikuppgifter ska uppnas maste
fordelningen av kostnaderna oeksa goras sa att kostnaderna i sig
inte blir ctt hinder som leder till att trafikuppgifterna inte anvands i
de fall det ar befogat. Ansvaret for kostnadema bor saledes fordelas
sa att de lagrade trafikuppgifterna utnyttjas effektivt oeh fullt ut
inom de ramar som rattegangsbalken oeh lagen om elektronisk
kommunikation medger. Med andra ord bor kostnaderna for lag-
ring och utlamnande av trafikuppgifter i mojligaste man fordelas sa
att den som kan paverka kostnaden har ansvaret for den. Vi bar
ocksa soka efter en lasning som innebar sa Iaga administrativa
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kostnader som mojligt bade for staten och for leverantorerna pa
marknaden for elektronisk kommunikation.
Erfarenheterna fdn andra lander visar att det i princip finns tre

olika system som tillampas for fordelning av kostnaderna. Syste-
men innebar antingen att staten betalar samtliga kostnader, att le-
verantorerna betalar samtliga kostnader eller att kostnaderna forde-
las mellan staten och leverantorerna. I det foljande presenteras tre
modeller for hur kostnadema skulle kunna fordelas med redovis-
ning av de for- och nackdelar som varje modell medfor. Darefter
redovisar vi den modell som vi forordar for kostnadsfordelningen.

13.8.2 Olika modeller for kostnadsfordelning

Det allmanna star for alIa kostnader

Genomforandet av direktivet om lagring av trafikuppgifter innebar
att uppgiftema lagras enbart for att anvandas vid bekampning av
allvarliga brott. Det ar medborgarna som har ett intresse av att all-
varliga brott kan utredas och lagforas. Det ar saledes det allmanna,
genom medborgama, men ocksa foretag och organisationer, som
utifran ett sadant resonemang maste sagas ha nytta av att trafik-
uppgifterna lagras. Lagringsskyldigheten kan med dessa utgangs-
punkter anses som en statlig angelagenhet som bor bekostas av det
allmanna.

Eftersom det blir leverantorerna som faktiskt genomfor lag-
ringen av trafikuppgifterna, anpassar sina system och lamnar ut
uppgifterna maste en ordning dar staten skulle sd for alla kostna-
der innebara att leverantorerna far ersattning av staten for de kost-
nader de haft och framdeles har for lagring, anpassning och utlam-
nande av trafikuppgifter.
En fordel med att det allmanna star for samtliga kostnader ar att

kostnaderna for brottsbekampningen blir tydligt avgransade. Dar-
med skulle det ocksa kunna bli mojligt att bedoma systemets kost-
nadseffektivitet utifdn anvandningen av de lagrade uppgifterna i
brottsbekampningen. En annan forde! med att staten skulle sta for
kostnaderna ar au inte en sarskild sektor inom naringslivet skulle fa
bara en del av kostnaderna for brottsbekampningen. En ytterligare
fordel med att det allmanna skulle sd for alIa kostnader skulle
kunna vara att det skulle bli ett konkurrensneutralt system. Det
forutsatter dock att staten kan faststalla exakt vad varje leverantor

259



Fordelning av kostnadema SOU 2007:76

ska utfora oeh oeksa ersatter alla leverantorer pa exakt samma satt.
En modell som har framforts som tankbar ar att staten skulle be-
stamma vilka nodvandiga standardinvesteringar som leverantorerna
behover vidta for att lagra de olika trafikuppgifterna oeh darefter ge
ersattning till leverantorerna fordelat per kund oeh ar. Det argu-
ment som har framforts for den modellen ar att leverantorerna
skulle ha ineitament att lagra och lamna ut uppgifter tilliagsta moj-
liga kostnad.
En modell som innebar att det allmanna star for samliga kostna-

der ar ocksa forenad med £lera nackdelar. Om staten skuHe betala
alIa kostnader skulle det med nodvandighet fora med sig att staten
eller i praktiken de brottsbekampande myndigheterna mer specifikt
skulle behova avgora vilken teknik och vilka sakerhetsatgarder som
ar nodvandiga for att genomfora lagringen. Det skulle i sin tur krii-
va att det allmanna byggde upp en enorm kompetens om den tek-
niska utvecklingen och detaljer rorande Hera hundra leverantorers
system oeh deras organisation med bl.a. sakerhetssystem. Alterna-
tivet skulle vara att det allmanna, utan att ha mojlighet att ifdgasat-
ta kostnaderna eller paverka dem, betalade vad leverantoren begar-
de eller att staten angav en fix summa oeh "bestallde en losning" av
varje leverantor. Ett ersattningssystem enligt nagon av de skis sera-
de modellerna skulle ocksa medfora administrativa kostnader for
bade staten och leverantorerna. De administrativa kostnaderna
skulle rora sig om upphandling, hur ersattningen skulle fordelas
mellan olika leverantorer, vilka kostnader som skulle ersattas och
andra liknande fragor. Ett system som innebar att det allmanna star
for samtliga kostnader skulle anda inte innebara nagon garanti for
att leverantorerna skulle anse sig rent faktiskt fa ersattning for aHa
kostnader eller att den ersattning en leverantor skulle fa blev rattvis
i forhallande till andra leverantorer.
Oavsett vilken av de skisserade metoderna man valjer ar det all-

mant sett forenat med en risk for att det inte i slutanden blir en
samhallsekonomiskt effektiv kostnadsfordelning om den som ska
betala kostnaderna inte har tillracklig kunskap samtidigt som den
som ska utfora uppdraget inte har nagot egentligt incitament att
halla kostnaderna nere.
Mot bakgrund av den mycket stora variationen mellan de leve-

rantorer som ar anmalningspliktiga och darmed lagringsskyldiga
bade avseende innehallet i deras verksamhet och storleken pa verk-
samheten kan vi konstatera att det skulle vara mycket komplicerat
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att hitta ett system dar staten kan ersatta leverantorer for kostnader
pi ett satt som blir bade kostnadseffektivt och konkurrensneutralt.

Leverantorerna star for alla kostnader

Om leverantorema skulle sta for kostnaderna skulle intrcsset av
kostnadseffektiva losningar for tekniska system, drift, administra-
tion och underhill bli tydligt. Leverantorernas kunskap om sina
respektive tekniska system och behov av nyanskaffningar och an-
passningar, deras kunskap om systemens behov i drift och av un-
derhill samt om vilka sakerhetssystem som finns och vilka system
som behover utvecklas skulle darmed utnyttjas fullt ut och sakert
leda till att kostnaderna kunde hallas nere.
Samtidigt finns det flera omstandigheter som talar emot att le-

verantorerna skulle sta for samtliga kostnader. En sadan losning av
kostnadsfragan skulle kunna kritiseras utifran att det kan anses
tveksamt om en viss sektor i naringslivet ska sri for kostnaderna
for ett system som alla medborgare, foretag och organisationer har
nytta avo En annan sak som talar emot att enban leverantorerna
skuHe sta for kostnaderna ar att de i huvudsak inte har nytta av de
uppgifter som lagringsskyldigheten omfattar, aven om de redan i
dag lagrar en del av de uppgifter som ska lagras enligt virt forslag.
Lcverantorerna skuHe darmed fa en kostnad som antingen leder till
minskad vinst eHer till att kostnaderna maste tas ut av kunderna.
Det skulle kunna fa en hammande effekt pi leverantorernas vilja att
genomfora lagringen pa basta satt och samtidigt bli en risk for for-
samrad konkurrens pa marknaden for elektronisk kommunikation.
Om leverantorerna skulle sta for samtliga kostnader skuHe det ock-
sa kunna uppsti en viss osakerhet kring fragan om lagringen ut-
nyttjas effektivt av de brottsbekampande myndigheterna. I effekti-
vitetskravet ligger att lagrade trafikuppgifter ska utnyttjas sa langt
reglema i rattegangsbalken och lagen om elektronisk kommunika-
tion medger. Bade ett overutnyttjande och ett underutnyttjande
skulle innebara negativa konsekvenser for ti11tron till systemet.
Vi kan saledes konstatera att en modell som innebar att leveran-

torerna star for samtliga kostnader ocksa ar forenad med Hera
komplicerade overvaganden och att fd.gor am konkurrens och tiH-
tron till systemet skulle behova overvagas noggrant innan modellen
kan utvccklas till att bli en kostnadseffektiv och konkurrensneutral
losning.
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Kostnaderna fordelas mellan det allmanna oeh leverantorema

En fordel med att fordela kostnaderna meUan det al!miinna oeh le-
verantorerna iir att det blir mojligt att dra nytta av det basta med de
tva andra modellerna oeh forena de positiva faktorerna i en losning.
Ett delat kostnadsansvar leder till att leverantorernas tekniska oeh
administrativa kapaeitet pa omddet for elektronisk kommunika-
tion oeh deras ineitament att halla kostnaderna nere liinkas till de
brottsbekampande myndigheternas ineitament att anvanda trafik-
uppgifterna precist och pa ett satt som iir effektivt for brottsbe-
kampningen. Det ar oeksa den losning som leder till minst admi-
nistrativa kostnader.
En modell som innebar att kostnaderna fordelas mellan det all-

manna oeh leverantorema kraver dock noggranna overvaganden
om hur fordelningen bor ske. Utgangspunkten for dessa over-
vaganden bor vara att kostnadsansvaret ska ligga dar det finns moj-
ligheter att paverka kostnadema. En fordelning som innebar sa lite
administration som mojligt oeh som minskar behovet av kostnads-
fordelningsresonemang bor oeksa efterstravas.
Den nuvarande anpassningsskyldigheten i 6 kap. 19 § LEK byg-

ger pa en kostnadsfordelning mellan det allmanna oeh leveranto-
rema som innebar att leverantorema star for kostnaderna for an-
passning, drift oeh underhall oeh de brottsbekampande myndighe-
terna betalar en ersattning till leverantorema vid varje utlamnande
av uppgifter. Grunden for den kostnadsfordelningen ar principiella
overvaganden om fordelningen av anpassningskostnader mellan det
allmanna oeh leverantorerna nar det galler till gang till viss del av
leverantorernas verksamhet i brottsbekampningen. Dessa over-
vaganden har giltighet aven for bedomningen av hur kostnaderna
for genomforandet av vara forslag bor fordelas. Vi ser det som en
fordel om samma prineiper for kostnadsfordelningen som har an-
vants tidigare kan anvandas for kostnadema for lagringsskyldighe-
ten.
Vi bedomer att fordelarna med en modell dar kostnaderna for-

delas mellan det allmanna oeh leverantorema iir stora jamfort med
de andra altemativ vi har provat oeh vi bedomer att en sadan mo-
dell inte iir forenad med nagra avgorande naekdelar. Det iir darfor
den model! vi forordar. I foljande avsnitt redovisar vi niirmare vara
overvaganden om hur en sadan modell bor utformas.
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13.8.3 Vart forslag pa hur kostnaderna ska fordelas
Vi forordar en modell som innebar en fordelning av kostnaderna
for lagringen av trafikuppgifter.
Som vi namnt bygger den nuvarande anpassningsskyldigheten i

6 kap. 19 § LEK pa en kostnadsfordelning mellan det allmanna oeh
leverantorerna, dar leverantorema star for kostnaderna for anpass-
ning, drift oeh underhaIl av systemen oeh de brottsbekampande
myndigheterna betalar en ersattning till leverantorerna vid varje
utlamnande av uppgifter. Nar den kostnadsfordelningen infordes
anforde regeringen att det finns en rad verksamhetsomraden dar
samhallet som forutsattning for att fa idka naring kraver att vissa
samhalleliga intressen beaktas (prop. 1995/96:180 s. 31 ff.). Som
exempel angavs arbetsgivares skyldighet att uppbara, redovisa oeh
inbetala preliminar skatt for anstallda oeh miljofarlig verksamhet
dar foretagen maste investera stora summor for att minimera de
skador som kan folja med verksamheten. Regeringen menade att
det inte fanns nagon avgorande prineipiell skillnad mellan dessa
forpliktelser oeh en forpliktelse att pa egen bekostnad anpassa tele-
systemen sa att mojligheterna till hemlig teleavlyssning oeh hemlig
teleovervakning bibehalls. Regeringen anforde vidare att hemlig
teleavlyssning oeh hemlig teleovervakning inte kunde sagas inta
nagon sarstallning i detta hanseende endast pa den grunden att det
ror sig om brottsbekampande verksamhet. Regeringen uttryekte att
det redan fanns lagstadgade skyldigheter for foretag att vidta vissa
atgarder for att underlatta den brottsbekampande verksamheten.
Som exempel namndes bankemas uppgiftsskyldighet enligt lagen
(1993:768) om atgarder mot penningtvatt. En anpassning av de
tekniska systemen hos leverantorerna skulle betraktas som helt
skild fran den brottsbekampande verksamheten i form av de en-
skilda forundersokningar dar tvangsmedel aktualiseras.
Regeringen anforde au leverantorema skulle sta for anpass-

ningskostnaderna, men understrok samtidigt att denna prineip inte
innebar att polis en fritt fiek bestamma vilka anpassningar som skul-
Ie goras. Vilka anpassningar som aIag respektive leverantor skulle
fastslas av PTS i beslut om tillstandsvillkor. Tillstandsmyndigheten
skulle vid sin provning beakta nyttan av en anpassning mot kostna-
den f6r denna, samt avcn beakta om anpassningen gjordes i ett be-
fimligt telesystem eller om det var krav som stalldes i samband med
byte till ny teknik.
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Vidare fann regeringen att nar det gallde kostnaderna for ett ut-
lamnande av uppgifter i det enskilda fallet borde palisen for varje
enskild verkstallighetsargard betala en ersattning tillieverantorerna.
Regeringen menade att de brottsbekampande myndigheterna oeksa
i fartsattningen borde fa vaga kastnaderna oeh fordelarna med des-
sa tvangsmedel mot kostnaderna oeh fordelarna med andra atgarder
sam kan komma i Fraga. Regeringen fann inte skal att reglera vilken
ersattning som skulle utga. Tvartom utgiek regeringen fran att leve-
rantorerna oeh palisen sjalva skulle losa detta (prop. 1995/96: 180 s.
29 f.).
Den lagringsskyldighet aeh anpassningsskyldighet som vi fore-

slar blir endast en del av det regelsystem som redan galler enligt
rattegangsbalken aeh lagen om elektronisk kommunikation. Med
denna utgangspunkt maste starka skal anses tala for att kostnaderna
ska fordelas pa samma satt som enligt det redan nu gallande syste-
met. Vi forardar darfor en modell sam innebar att leverantorerna
ska sri for kastnaderna for lagring, sakerhet oeh anpassning av sy-
stemen oeh att det allmanna ska betala ersattning tilileverantorerna
nar uppgifter lamnas ut.
Med en sadan fordelning uppnar man fordelen att leverantorer-

na genom sin kunskap och kompetens om de egna systemen oeh
om den tekniska anpassning som behover goras kan halla kostna-
de rna nere. Samtidigt far de brottsbekampande myndigheterna be-
tala for utlamnandet av just de trafikuppgifter sam har en direkt
koppling till uppgiften att utreda och lagfora allvarlig brottslighet.
Darmed skapas ett ineitament for myndigheterna att forena de
rattssakerhetsovervaganden sam gors vid anvandning av hemliga
tvangsmedel oeh inhamtande av uppgifter enligt lagen om elektro-
nisk kommunikatian med overvaganden som innebar att lagrade
trafikuppgifter anvands pa ett kostnadseffektivt satt.
Den modell vi forordar innebar ocksa att vi kommer att ha en

fordelning av kostnaderna sam liknar den modell som flertalet av
de lander vi har kunskap om har yah.

13.8.4 Ersattning for utlamnande av trafikuppgifter

Den madcll for fordelningen av kastnaderna sam vi forardar inne-
bar att ansvaret for kastnaderna oeh mojligheterna att paverka
kastnaderna hanger ihap. Nar prineiperna for den ersattning sam
myndigheterna ska betala for utlamnande av trafikuppgifter ska
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bestammas bor det ske med utgangspunkt i att leverantorema ska
fa sina kostnader for att lamna ut trafikuppgifter i enskilda arenden
ersatta. Samtidigt gar det inte att komma ifcln att om kostnadema
for de brottsbekampande myndighetema blir for hoga sa kan det
paverka deras mojligheter att effektivt bedriva brottsutredningar
oeh anvanda lagrade trafikuppgifter som det ar tankt. Det later sig
inte goras att exakt berakna vad varje enskilt utlamnande av trafik-
uppgifter fran leverantorema till de brottsbekampande myndighe-
terna innebar for kostnader oeh anvanda berakningen for att hitta
prineiperna for ersattning. Kostnadema varierar mellan olika leve-
rantorer, bl.a. beroende pa vilka uppgifter som be gars ut oeh nar
verkstalligheten ska ske.
-For bade leverantorerna oeh de brottsbekampande myndighe-

terna maste det vara en fordel om ersattningen for utlamnande av
trafikuppgifter kan regleras pa enklaste satt. Om ersattningen ska
bestammas for varje ens kilt arende leder det till administrativa
kostnader for bada parter oeh det riskerar dessutom att hamma ef-
fektiviteten bade i leverantoremas oeh de brottsbekampande myn-
digheternas verksamheter. Ersattningens storlek bor darfor be-
stammas enligt vissa sehabloner som bygger pa berakningar av leve-
rantorernas kostnader i olika typer avarenden.
Hittills har ersattningen vid utlamnande av uppgifter bestamts

generellt efter forhandlingar mellan Sakerhetspolisen oeh de storsta
leverantorerna eller, nar sadant avtal inte funnits, efter forhandling
mellan den brottsbekampande myndigheten oeh leverantoren i det
enskilda fallet. Att t.ex. Sakerhetspolisen for forhandlingar med
leverantorerna for de brottsbekampande myndigheternas rakning
skulle kunna vara ett alternativ for att faststalla generella ersatt-
ningsbelopp aven i fortsattningen. Vi har dock forstatt att det har
varit myeket svart for Sakerhetspolisen oeh de storsta leverantorer-
na att komma overcns oeh forhandlingarna har varit bade resurs-
kravande oeh tidsodande. Sakerhetspolisen har gencrella avtal med
mindre an en handfull leverantorer. Enligt uppgift tog det mellan
tva oeh tre ar av standigt pagaende forhandlingar innan overens-
kommelserna niddes. De overenskommelser som har traffats galler
inte heller alIa leverantorer.
Lagringsskyldigheten kommer att galla hundratals leverantorer

oeh det gar inte i forvag att gora ett sakert antagande om vilka av
dem som kommer att lamna ut uppgifter eller i vilken omfattning.
Enligt var bedomning skulle det bli orimligt med en ordning som
innebar att myeket stora resurser saval hos leverantorema som hos
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de brottsbekampande myndigheterna skulle behova laggas ned for
att bestamma schablonersattningar for olika typer av utlamnanden
nar samtidigt inte samtliga leverantorer blir bundna av det som
overenskoms. Ett altemativ skulle kunna vara att Sakerhetspolisen
fick forhandla med leverantorerna som ett kollektiv t.ex. genom en
branschorganisation. Pa sa satt skulle ersattningens storlek bli den-
samma for alIa leverantorer som ar anslutna till organisationen eller
som har deltagit vid forhandlingen. Vi har dock kunnat konstatera
att det inte Finns nagot bransehorgan som liknar t.ex. det som Finns
i Danmark och det ar tveksamt om det Finns nagon pi leverantors-
sidan som skulle kunna forhandla for de ovriga. En overenskom-
melse skulle heller inte bli bindande for de leverantorer som inte
varit med oeh siledes inte reglera ersattningsfragorna fullt ut.
Det av resurs- oeh tidsskal overlagset basta sattet att reglera er-

sattningsnivan ar att tillsynsmyndigheten (PTS) faststiiller seha-
bloner och ger riktlinjer for vad som ska galla i de situationer dar
det Finns anledning att avvika fran schablonerna. Ett system med
schablonersattning ger en enkel och snabb handlaggning for bade
leverantorer och de brottsbekampande myndigheterna. Sehabloner-
sattningar med forutbestamda nivaer for ersattningen ger oeksi
minskade administrationskostnader oeh mojliggor en effektiv
handlaggning. Genom att ersattningens storlek ar bestamd pi for-
hand ar den oeksa forutsebar for alIa paner. En pa det sattet be-
stamd ersattning kommer givetvis inte att exakt motsvara kostna-
den i varje enskilt arende. Det ligger i sakens natur att leveranto-
rerna ibland kommer att fa en hogre ersattning an vad deras kost-
nader kanske motiverar oeh att de ibland far en nagot lagre ersatt-
ningen an vad som motsvarar deras kostnader. Om avvikelserna blir
for stora bor dock sehablonersattningen inte tilliimpas utan en er-
sattning bestammas till ett belopp som motsvarar kostnaderna i det
enskilda fallet.
For att uppna effektivitet oeh forutsebarhet bor sehablonema

galla under relativt lang tid. En forebild kan vara den ordning som
galIer for faststallande av ersattning till exempelvis rattshjalpsbitra-
den enligt 27 § rattshjalpslagen (1996:1619) oeh till offentliga for-
svarare enligt 21 kap. 10 § RB. I de fallen har regeringen forcskrivit
i 19 § rattshjalpsforordningen (1997:404) respektive 2 § forord-
ningen (1997:406) om offentlig forsvarare m.m. att Domstolsver-
ket faststaller taxor for ersattningen.
Utgangspunkten vid bestammandet av sehablonerna bor vara att

leverantorerna ska fa ersattning for sina kosmader. Vi har i avsnitt
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13.6.3 identifierat de kostnader som uppsdr for leverantorerna nar
uppgifter lamnas ut. Det ar Fraga om kostnader for tekniska system
for att enkelt kunna soka efter de uppgifter som en begaran om
utlamnande omfattar oeh kostnader for drift oeh underhill av sy-
stemen. Det ar oeksa fraga om kostnader for den personal som ska
hantera oeh lamna ut uppgifterna samt kostnader for att hitta ett
gemensamt granssnitt till mottagaren sa att uppgifterna enkelt kan
lamnas ut. Andra faktorer som skulle kunna paverka nivan for
sehablonbeloppen ar vilka typer av uppgifter som efterfragas (om
det avser fast eller mobil telefoni eller Internet), det antal trafik-
uppgifter som begaran avser oeh hur manga utlamnanden som mas-
te ske samt tidpunkten nar utlamnande be gars oeh nar det verk-
stails. Sehablonbeloppen bor bestammas utifran de kostnader som
en leverantor med goda rutiner har i samband med utlamnande av
trafikuppgiftcr.
For att ge de brottsbekampande myndigheterna mojlighet att

paverka hur sehablonbeloppen bestams oeh insyn i berakningen
bar de faststallas efter samrad med de myndigheter som har aren-
den om hemlig teleovervakning oeh utlamnanden enligt lagen om
elektronisk kommunikation. Aven leverantorernas synpunkter bor
naturligtvis inhamtas.
Vi vill tydliggora att det vid hemlig teleovervakning ar mojligt

for de brottsbekampande myndigheterna att fa tillgang till saval
historiska uppgifter som uppgifter framat i tiden fran det att myn-
digheten begarde verkstallighet (realtidsuppgifter, se avsnitt 2.3.1).
Det Ingar inte i vart uppdrag att forfattningsreglera ersattningen
vid utlamnande av realtidsuppgifter enligt reglerna om hemlig tele-
overvakning. Den reglering vi foreslar avser saledes endast de his to-
riska uppgifterna, dvs. alla uppgifter som inte fortlopande lases avo
Eftersom hemlig teleovervakning ofta omfattar saval historiska
uppgifter som realtidsuppgiftcr, maste tillsynsmyndigheten ta han-
syn till detta nar ersattningens storlek bestams i foreskrifter. Av-
sikten ar inte att leverantoren i de fallen ska fa dubbla ersattningar,
dels for de historiska uppgifterna enligt foreskrifterna, de Is for re-
altidsuppgifter enligt avtal mellan de brottsbekampande myndighe-
terna oeh leverantorerna. Det bor oeksa tydliggoras att ersattning-
en int~ kommer att galla for de fall andra uppgifter lamnas ut vid
hemlig teleovervakning eller enligt lagen om e1ektronisk kommu-
nikation an dem som lagras enligt van forslag.

~
!,
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14 Konkurrens

14.1 Sammanfattning av vara bedomningar

_. Lagringsskyldigheten innebar en viss inverkan pa konkur-
rensen.

• Mojligheten att ge undantag fran skyldigheten att lagra tra-
fikuppgifter oeh att anlita annan for att fullgora lagringen
kan mildra effekterna for de sma leverantorerna oeh dar-
med ge minskad negativ effekt pa deras investeringsvilja
oeh mojligheter att stanna kvar pa marknaden.

14.2 Inledning

Vira forslag innebar att leverantorerna ska sta for kostnaderna for
att identifiera, spara oeh lagra trafikuppgifter med en hog sakerhet
oeh att de brottsbekampande myndigheterna ska ersatta leveranto-
rerna nar uppgifter lamnas ut.
Som vara direktiv forutsatter har vi vid utformningen av vira

forsIag beaktat behovet av en val fungerande konkurrens pi mark-
naden i allmanhet samt forslagens inverkan pi konkurrensen mel-
Ian stora oeh sma aktorer oeh hur forslagen paverkar mojligheterna
till marknadstilltrade. Vi har oeksi tagit hansyn till hur forslagen
piverkar sival etablerade som presumtiva aktorers investeringsvilja.
I detta kapitel redogor vi forst overgripande for gallande kon-

kurrensregleringar inom marknaden for elektronisk kommunika-
tion. Darefter ges en oversiktlig beskrivning av marknadsforhallan-
dena inom olika omdden oeh hur konkurrensen utvecklats. Slutli-
gen redogor vi for hur kostnaderna for vira forslag kan vantas pa-
verka foretags mojligheter att trada in pi marknaden oeh konkur-
rensen mellan stora oeh sma foretag.
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14.3 Gallande konkurrensregleringar

14.3.1 Generella regler i konkurrenslagen

Konkurrenslagen (1993:20) innehaller generella regler pa konkur-
rensomradet. Konkurrenslagens andamal ar att undanroja oeh mot-
verka hinder for en effektiv konkurrens i Fraga om produktion av
oeh handel med varor, tjanster oeh andra nyttigheter. Lagen bygger
pa den konkurrensrattsliga forbudsprineipen som innebar att vissa
atgarder anses vara konkurrensbegransande oeh darmed sa skadliga
att de forbjuds. Konkurrenslagens grundlaggande materiella be-
stammelser utgors av de generella forbuden mot dels konkurrens-
begransande samarbete mellan foretag (6 §), dels missbruk av fore-
tags dominerande stallning (19 §). Fran forbudet mot konkurrens-
begransande samarbete mellan foretag finns vis sa undantagsbe-
stammelser (8,8 a, 18 e oeh 18 e §§).
Enligt 6 § ar avtal mellan foretag forbjudna om de har till syfte

att hindra, begransa eHer snedvrida konkurrensen pa ett markbart
satt eller om de ger ett sadant resultat. I bestammelsens andra
styeke anges vissa avtal som typiskt sett ar markbart konkurrens-
begransande, t.ex. avtal som innebar att produktion, marknader,
teknisk utveekling eHer investeringar begransas eller kontrolleras.
Med avtal jams taIls enligt 3 § samordnade forfaranden oeh beslut av
en sammanslutning av foretag.
Forbudet mot missbruk av dominerande stallning i 19 § riktar sig

mot hgarder som foretag med dominerande marknadsstallning vid-
tar mot andra foretag eller konsumenter. Till skillnad fran 6 §
handlar forbudet i 19 § om ett foretags eller en foretagsgrupps en-
sidiga agerande. For att ett forfarande ska vara forbjudet kravs att
ett eller Hera foretag dels har en dominerande stallning pa markna-
den, dels missbrukar denna stallning. I bestammelsens andra styeke
exemplifieras vissa forfaranden som kan utgora missbruk. Med be-
greppet dominerande stallning avses en stark ekonomisk stallning
som m6jligg6r att ett f6retag agerar oberoende i forhallande till
konkurrenter, kunder oeh i sista hand konsumenter.
Forbuden mot konkurrensbegransande samarbete Deh missbruk

av dominerande stallning anvands for att komma till dtta med ob-
serverade forfaranden pa marknaden i efterhand. Genom att for-
budsbestammelsema Deh risken for sanktioner vid overtradelser
paverkar foretagens agerande far bestammelsema oeksa en preven-
tiv effekt. Ett ingripande med stod av lagen mot t.ex. ett foretags
missbruk av en dominerande stallning innebar inte bara att det do-
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minerande foretagets agerande stoppas utan det sander oeksa en
signal till dominerande foretag pa andra marknader.

14.3.2 Specifika regler i lagen om elektronisk kommunikation i..
i

Nar marknaden for elektronisk kommunikation ar 1993 oppnades
for konkurrens overvagdes om en sektorspeeifik sarreglering skulle
inforas eller om de generella konkurrensrattsliga reglerna i konkur-
renslagen skulle vara tillrackliga for en fungerande konkurrens pa
marknaden for elektronisk kommunikation. T elelagen kom till mot
bakgrund av att man bedomde att en sarreglering var nodvandig. Ar
2003 ersattes T elelagen, med anledning av ny EG-reglering, av la-
gen om elektronisk kommunikation. Lagen om elektronisk kom-
munikation ar en tamligen langtgaende reglering som avser att ska-
pa forutsattningar for en fungerande konkurrens.
Syftet med lagen ar att skapa en enhetlig oeh teknikneutral lag-

stiftning for all elektronisk kommunikation sa att enskilda oeh
myndigheter ska fa tillgang till sakra oeh effektiva (konkurrensut-
satta oeh flexibla) elektroniska kommunikationer oeh sa att de
elektroniska kommunikationerna ska ge storsta mojliga utbyte nar
det galler urvalet av overforingstjanster samt deras pris oeh kvalitet.
Syftet ska framst uppnas genom att skapa forutsattningar for en
effektiv konkurrens oeh framja den internationella harmonisering-
en pa omradet.
Lagen innehaller verktyg for att framja en sund konkurrens i de

fall konsumenternas behov inte till godoses av marknaden eUer da
konkurrensen riskerar att paverkas negativt. Ett sadant verktyg ar
regleringen om samtrafik. Att samtrafik meUan leverantorerna
finns ar en grundlaggande forutsattning for att abonnenterna hos
olika leverantorer ska kunna na varandra. Nar en abonnent som har
abonnemang hos en viss mobilleverantor ringer en abonnent hos en
annan mobiUeverantor kravs att leverantorernas nat ar samman-
kopplade oeh att sam tal kan kopplas fram. Samtrafik ar oeksa en
forutsattning for att nya leverantorer ska kunna komma in pol
marknaden. I 4 kap. 1 § foreskrivs darfor en skyldighet att forhand-
la om samtrafik med den som tillhandahaller dler avser att tillhan-
dahaUa allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster.
Den som kontrollerar till trade till slutanvandare kan oeksa enligt 4
kap. 3 § forpliktas att bedriva samtrafik pa marknadsmassiga villkor
for att sakerstalla att slutanvandare kan na varandra. PTS kan ge-
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nom tillsyn sakerstalla att samtrafikavgiftema ar kostnadsoriente-
rade.
r 4 kap. 4-12 §§ finns bestammelser om forpliktelser som, om

det anses nodvandigt for att skapa en fungerande konkurrens, kan
ilaggas den som bedoms ha ett betydande inflytande pi en viss be-
stamd marknad. Reglema innebar att en leverantor kan forpliktas
att i ett referenserbjudande eller pi annat satt offentliggora vissa
uppgifter, att tillampa ieke-diskriminerande villkor, att sarredovisa
oeh rapportera speeifieerad verksamhet med anknytning till sam-
trafik oeh andra former av tilltrade, att uppfylla rimliga krav pi till-
trade till oeh anvandning av nat oeh tillhorande installationer i syfte
att tillhandahalla elektroniska kommunikationstjanster samt att i
vissa fall iaktta kostnadstaekning eller tillampa kostnadsorienterad
eller annan prissattning for speeifieerade typer av samtrafik oeh
andra former av till trade. Forpliktelsen kan oeksa avse tillampning
viss kostnadsrcdovisningsmetod.
Av 8 kap. 5-7 §§ framgir att PTS fortlopande ska faststalla vilka

produkt- oeh tjanstemarknader som har sadana sardrag att det kan
vara motiverat att infora skyldigheter enligt lagen. Kommissionen
har i en rekommendation over relevanta produkt- oeh tjanstemark-
nader identifierat olika marknader som bor analyseras for att fast-
stalla om det rader effektiv konkurrens eller om nagon aktor har
betydande inflytande pa en marknad (2003/3111EG). Om det finns
foretag med ett betydande inflytande pi de marknader som identi-
ficrats i kommissionens rapport kan PTS ilagga det foretaget sar-
skilda skyldigheter enligt 4 kap. 4-12 §§ oeh 5 kap. 13 oeh 14 §§ for
att atgarda konkurrensproblemen. Skyldighetema ska vara propor-
tionella vilket innebar minsta nodvandiga ingripande for att na ett
uppstallt mal. Om PTS konstaterar att det inte finns nagon aktor
med betydande inflytande pa den identifierade marknaden kan inte
nagra skyldigheter alaggas. Om det rader effektiv konkurrens ska
tidigare fattade beslut om skyldigheter upphavas.
PTS har meddelat ett antal beslut dar framst TeliaSonera har be-

domts ha ett betydande inflytande pa Hera av de marknader som
kommissionen har identifierat, bl.a. pa marknaderna for till trade till
det fasta telenatet oeh bitstromstilltrade, oeh darmed alagt foreta-
get olika skyldigheter. Flera av PTS beslut har dock overklagats oeh
darmed inte tratt i kraft.
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14.4 Konkurrensen pa marknaden for elektronisk
kommunikation

Enligt statistik fran SCB:s foretagsregister uppgick antalet foretag
som tillhandahaller elektroniska kommunikationstjanster och nat
inom naringsgrenen 64201 (natdrift samt underhall inom tele-
kommunikation) 1 till 487 ar 2005. Cirka 80 procent av dessa fore-
tag var farhallandevis sma och hade en inhemsk omsattning som
uppgick till hogst 9,9 miljoner kronor. Drygt 6 procent av foreta-
gen hade en inhemsk omsattning meUan 10 och 19,9 miljoner kro-
nor och knappt 5 procent hade en omsattning meUan 20 och 49,9
miljoner kronor. Vidare hade knappt 2 procent en inhemsk Offi-

sattning mellan 50 och 99,9 miljoner kronor och knappt 4 procent
hade en inhemsk omsattning mellan 100 och 499,9 miljoner kro-
nor. Drygt 4 procent hade en omsattning som aversteg 500 miljo-
ner kronor.
Den snabba tekniska utvecklingen inom olika delar av markna-

den far elektronisk kommunikation och den okade konkurrensen
har lett till kraftiga prissankningar och till ett starre och mer varie-
rat utbud av teleprodukter. Utvecklingen har gjort det majligt far
nya fare tag att anlagga egna nat, dvs. duplicera (delar av) infra-
strukturen och utveckla nya produkter. Enligt statistik fran SCB
har konsumentpriserna far teletjanster och teleutrustning minskat
med ca 28 procent mellan aren 1993 och 2006. Under motsvarande
period har KPI akat med ca 17 procent. Detta betyder att prisema
far teletjanster och teleutrustning, jamfart med KPI, fallit med
drygt 38 procent.
Enligt PTS uppgick den sammanlagda omsattningen pa markna-

den far elektronisk kommunikation ar 2006 till knappt 49 miljarder
kronor. Intakter fran fasta samtalstjanster (inklusive fasta avgifter)
utgjordc ca 40 procent av omsattningen medan mobila samtals-
tjanster svarade far ca 35 procent. Ca 25 procent av intaktema har-
rarde fran datakommunikations- och Intemettjanster.2

I det faljande ges en oversiktlig bcskrivning av antalet leveranto-
rer och hur omsattningen fordelas mellan leverantarer av olika
storlek. For ingaende beskrivningar av andra marknadsforhallanden
hanvisas till rapporter fran bl.a. PTS.

I Naringsgren 64201 omfattar styrning, kontroll och felhantering av telenat och mobilradio-
system. tillhandahillande av telefon·. telegram-. telex- och datakommunikationstjanster o.d.
samt Internetacccss.
2 Uppgifterna ar hamtade frin Svensk tclcmarknad 2006
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14.4.1 Fasta samtalstjanster

Marknaden for fasta samtalstjanster har, sasom den definierats i
PTS statistikrapporter, forandrats patagligt sedan marknaden opp-
nades for konkurrens ar 1993. Nar det skedde svarade Telia for i
princip hela marknaden. Forvalsreformen och inforandet av num-
merportabilitet har bidragit till att oka konkurrensen och numera
finns ett stort antalleverantorer som konkurrerar med TeliaSonera.
Enligt PTS tillhandaholl narmare 75 leverantorer under ar 2006 fas-
ta samtalstjanster (inklusive IP-baserad telefoni)3. Ungefar 30 leve-
rantorer var dock verksamma enbart gentemot foretagskunder.
Marknadsandelarna kan beraknas pa basis av antalet abo nne-

mang, intakter, trafikminuter eller antalet samta!' Vidare kan en
uppdelning goras i olika kundkategorier. Oavsett vilken av des sa
variabler som anvands vid berakningen blir resultatct att tio leve-
rantorer svarar for narmare 90 procent av marknaden. Dessa far
betecknas som (relativt) stora leverantorer och vissa ingar dessut-
om i samma koncem. T.ex. ags bade Glocalnet och Bredbandsbola-
get av norska Telenor. Den storste leverantoren TeliaSonera, svarar
i genomsnitt for narmare 60 procent av marknaden nar berakning-
en gors som ett ovagt genomsnitt av alla variablema. I jamforelse
med de tio storsta leverantorerna ar ovriga leverantorer forhallan-
devis sma.

14.4.2 Mobila samtalstjanster

Alltsedan GSM-naten togs i bruk under ar 1992 har det ratt kon-
kurrens pa marknaden for infrastruktur (radioaccessnat). Av samt-
liga mobilteleleverantorer i Sverige ar det sex som har egna mobil-
nat; TeliaSonera, Tele2, Telenor, Hi3G (3), Spring Mobil och Nor-
disk Mobiltelefon. Enligt PTS tillhandaholl omkring 20 leveranto-
rer mobila teletjanster under ar 2006. Nagra av dessa vander sig en-
bart till foretagskunder.
Baserat pa totala intakter svarade fyra, relativt sett stora leveran-

corer (och natagare) for drygt 95 procent av marknaden ar 2006.
Leverantoren 3:s marknadsandel har stadigt okat sedan intradet ir
2003.
PTS konstaterar i rapporten Svensk telemarknad 2006 act frisca-

ende tjanstetillhandahillare (med undantag for leverantoren Djuice

J Dena dcfinicras av PTS som ~adan IP-baserad telefoni dar en traditionell telefon kan anslu-
tas till accessnatet.
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som kopts upp av Telenor) ytterst margine lit kunnat paverka pris-
konkurrensen pa den svenska marknaden. Detta beror enligt PTS
dels pa utformningen av tredjepartsavtalen med mobilnatsleveran-
torerna, dels pa att mobilleverantorerna har kunnat valja bort de
tjanstetillhandahallare som utgjort ett hot mot den egna verksam-
heten.
Trots detta har konkurrensen under senare ar okat, vilket bl.a.

hanger samman med leverantoren 3:s intrade pa marknaden oeh
Telenors etablering i Sverige. En annan faktor som bidragit till
okad konkurrens ar inforandet hasten 2001 av nummerportabilitet
for digital mobiltelefonitjanst. Sedan reformen tradde i kraft har
antalet porteringar stadigt okat oeh i slutet av juli 2007 hade narma-
re 2 _500 000 nummer porterats.
Sammantaget kan sagas att det rider konkurrens pi marknaden

oeh att det har blivit alIt billigare att ringa mobilsamtal. Internatio-
nell statistik visar att Sverige (tilIsammans med ovriga nordiska lan-
der) tillhor de lander dar mobilleverantorer erbjuder de billigaste
abonnemangsformerna. Mobilleverantorerna marknadsfor manga
olika abonnemangstyper till varierande priser oeh valmojligheterna
har oeksa okat betydligt.

14.4.3 Datakommunikations- och Internettjanster

Marknaden for bredbandsaeeess innefattar dels datakommunika-
tionstjanster, dels Internettjanster. Marknaden kan vidare del as upp
beroende pa vilka kundkategorier som tjansterna vander sig till.
Det finns ett stort antalleverantorer som erbjuder abonnemang via
olika tekniker elIer olika tekniska losningar. Enligt PTS fanns det
under ar 2006 minst 130 leverantorer som tillhandaholl datakom-
munikationstjanster oeh det fanns minst 170 leverantorer som till-
handaholl Internetaeeess. En relativt stor andel av de sistnamnda ar
sma oeh lokalt verksamma. Den genomsnittliga omsattningen for
dessa leverant6rer var knappt 7 miljoner kronor, enligt uppgifter
fran PTS.
Marknaden ar i hog grad fragmenterad. Som exempel pa det kan

namnas de lokala IT -infrastrukturer, s.k. stadsnat, som manga
kommuner har utveeklat. Enligt Svenska Stadsnatsforeningen har
majoriteten av kommunerna lokalt etablerade stadsnat. Den vanli-
gaste aeeessformen i Sveriges stadsnat ar fiberanslutningar. Av fo-
retradare for stadsnaten har 40 proeent uppgett att de tillhandahal-
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Marknadstilltrade for nya leverantorer

En viktig faktor for ett foretags mojligheter att trada in pa en
marknad ar de beraknade etableringskostnaderna for nodvandiga
tekniska investeringar (t.ex. utrustning av olika slag) oeh kostna-
derna for lokaler, personal etc. Stora etableringskostnader medfor
en hogre finansiell risk som i sin tur motiverar krav pa hogre av-
kastning.
Vid till trade pa marknaden har ett foretag alltid kostnader for

att anskaffa den tekniska utrustning som verksamheten kraver. Om
tekniska system tas fram som standard oeh uppfyller de krav som
direktivet om lagring av trafikuppgifter staller ar det var bedom-
ning att merkostnaden for de nodvandiga lagringsfunktionerna blir
lag i forhallande till etableringskostnaden i ovrigt. For de foretag
som vill trada in pa marknaden inom en relativt snar framtid finns
det darfor inte nagot ski! att rakna med att kostnaderna for teknis-
ka system blir nagot ytterligare etableringshinder. Vi bedomer inte
heller att kostnaderna for drift oeh underhill eller administrativa
kostnader kommer att vara sa stora att de isolerat skulle utgora na-
got etableringshinder. Var samlade bedomning blir saledes att vara
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ler bredbandsbaserade tjanster, vanligen Internetaeeess, i egen regi
oeh i eget namn.
Nar det galler Internettjanster svarar enligt PTS sju av markna-

dens storsta leverantorer for narmare 85 procent av marknaden. Tre
av leverantorerna ingar i samma koneern. TeliaSonera ar den storsta
leverantoren pa marknaden med en marknadsandel om eirka 40
proeent.

14.5 Inverkar vara forslag pa konkurrensen?

Bedomning: Lagringsskyldigheten innebar en viss inverkan pi
konkurrensen.
Mojligheten att ge undantag fran skyldigheten att lagra trafik-

uppgifter oeh att anlita annan for att fullgora lagringen kan mildra
effekterna for de sma leverantorerna oeh dirmed ge minskad nega-
tiv effekt pa deras investeringsvilja oeh mojligheter att stanna kvar
pa marknaden.

14.5.1 Kostnader for att identifiera, spara och lagra uppgifter
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forslag inte kommer att paverka nya leverantorers mojligheter till
marknadstilltrade eller investeringsvilja.

Etablerade leverantorer

De totala kostnaderna for lagringsskyldigheten ar myeket begran-
sade i forhallande till marknadens omsattning. Det innebar att
marknaden som helhet torde paverkas endast marginellt av att lag-
ringsskyldigheten infors. Detta sager dock inte nagot om hur en-
skilda foretag paverkas oeh hur enskilda fore tags agerande kan pa-
verka konkurrensen pa marknaden.
Fragan om hur konkurrensen mellan stora oeh sma foretag pa-

verkas for redan etablerade leverantorer maste i stallet bedomas
mot bakgrund av konkurrensforhallandena pi marknaden for elek-
tronisk kommunikation oeh med hansyn till den myeket stora vari-
ation i de verksamheter som de leverantorer som omfattas av lag-
ringsskyldigheten bedriver. Vissa leverantorer tillhandahiUler nat,
andra tillhandahaller tjanster oeh en del tillhandahllier bade nat oeh
tjanster. Vissa leverantorer har en myeket ornfattande verksamhet
med manga kunder oeh stort verksamhetsomdde medan andra be-
driver en begransad lokal verksamhet. Variationerna ar oeksa stora
mellan leverantorernas tekniska system. Vissa leverantorer har sy-
stem som redan till stor del kan vara anpassade till de regler vi fore-
sHir medan andra leverantorers system kraver relativt sett storre
investeringar. Investeringskostnaderna for tva verksamheter som
utat sett ar likartade till innehlli oeh omfattning kan variera. Mark-
naden kanneteeknas oeksa av en snabb teknisk utveekling oeh
marknadsdynamik oeh forandras hela tiden.
Mot den bakgrunden ar det svart for oss att med tillraeklig grad

av sakerhet dra nagon slutsats om vilka effekter lagringsskyldighe-
ten far for konkurrensen mellan de redan etablerade leverantorerna.
Vara bedomningar maste darfor stanna vid ett antal antaganden
som bygger pa de faktorer som vi faktiskt kan bedoma.
Kostnaderna for ny teknik, anpassning av befintlig teknik, drift

oeh underhall samt administration oeh kostnadernas betydelse ar
till viss del beroende av verksamhetens omfattning. De kostnader
som de stora leverantorerna far for att genomfora lagringsskyldig-
heten ar relativt sett l:iga i forh:illande till deras omsattning. For de
stora leverantorerna kan vi inte se att kostnaderna ar av sadan bety-
delse att de kommer att paverka deras mojlighet att finnas kvar pa
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marknaden oeh darmed piverka konkurrensen. De stora leveranto-
rernas investeringsvilja kan doek paverkas nar nya tjanster infors.
Nar det daremot galler de lcverantorer som bedriver verksamhet

av begransad omfattning kan kostnaderna for att genomfora lag-
ringsskyldigheten vara en relativt stor del av deras omsattning.
Kostnaderna for de sma leverantorerna okar oeksa relativt sett mer
an for de stora leverantorema. Det medfor att det finns en risk for
att okade kostnader, om de blir for hoga, kan leda till att leveranto-
rerna blir tvungna att trada ut fran marknaden, vilket i sa fall kan
lcda till en minskad konkurrens. De sma leverantorerna kan alltsa
bedomas ha en naekdel i konkurrenshanseende i forhallande till de
stora leverantorema
S£dana eventuella negativa effekter kan emellertid mildras. Vi

foresIar att PTS ska ha mojlighet att efter samdd med Aklagar-
myndigheten oeh Rikspolisstyrelsen i enskilda fall medge undantag
fdn lagringsskyldigheten (se avsnitt 7.2.3). Undantagen ar tankta
for situationer nar leverantoren bedriver en verksamhet av sa liten
omfattning att det vid en avvagning mellan det brottsbekampande
intresset av att leverantoren lagrar uppgifter oeh kostnaden for det-
ta inte framstar som rimligt att krava att leverantoren fullgor lag-
ringsskyldigheten. En levcrantor kan oeksa i stallet for att sjaIv bara
hela kostnaden for investeringar, for drift oeh underhlli oeh admi-
nistration anlita nagon annan for att fullgora lagringen (se avsnitt
7.5). Genom att anlita annan kan den lagringsskyldige minska sina
kostnader om den anIitade har en sadan volym pa verksamheten att
lagringen kan skotas mer effektivt. Vi bedomer att dessa bada moj-
ligheter kan mildra effekterna for de sma leverantorerna oeh dar-
med ge minskad negativ effekt pi deras investeringsvilja oeh moj-
ligheter att stanna kvar pi marknaden.

14.5.2 Kostnaderfor att lamna ut uppgifter

Vi har foreslagit att de brottsbekampande myndigheterna ska lam-
na ersattning till leverantorerna nar trafikuppgifter lamnas ut. U t-
gingspunkten ar att ersattningen ska taeka de kostnader som en
begaran om utlamnande har orsakat. Vi bedomer att leverantorer-
nas kostnader for att lamna ut trafikuppgifter oeh den ersattning
som de brottsbekampande myndigheterna betalar inte bor innebara
nigra namnvarda effekter for konkurrensen elIer begransa mojlig-
heterna till marknadstilltrade. Kostnadema for utlamnande av tra-
fikuppgifter oeh ersattningen for dessa kostnader torde inte heller
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paverka etablerade eHer presumtiva leverantorers investeringsvilja
negatlvt.

14.5.3 Konkurrensen i ett EU-perspektiv

Flera av de leverantorer som omfattas av lagringsskyldigheten har
verksamhet i ett eHer flera andra lander. KonkurrensforhaIlandena
inom och mellan olika EU-lander tarde paverkas av hur enskilda
lander reglerar lagringsskyldigheten och av hur principerna for
kostnadsansvaret bestams i de olika medlemslanderna. For att kon-
kurrensfragorna ska kunna bedomas i ett EU -perspektiv kdvs in-
gaende kannedom om forhallandena i varje medlemsland. Det har
inte varit mojIigt att gora den bedomningen inom ramen for van
uppdrag. Vi kan dock konstatera att den lagringstid vi foreslar
overensstammer med den lagringstid som har bcstamts eHer over-
vags i manga andra medlemslander. Ocksa vara forslag om fordel-
ning av kostnader liknar vissa av de system som tillampas eHer
overvags i andra lander.
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15 Statistik

15.1 Sammanfattning av vara forslag

• Statistik ska foras over
- antalet verkstallda beslut om hemlig teleovervakning re-
spektive utlamnanden enligt lagen om elektronisk kommu-
nikation,
- vilka typer av brott som arendena har avsett,
- hur lang tid som har forlopt fran det att respektive trafik-
uppgift lagrades till dess att den brottsbekampande myn-
digheten begarde tillgang till uppgiften och
- antalet arenden dar myndigheternas begaran om att fa till-
gang till trafikuppgifter inte har kunnat tillgodoses av leve-
rantorerna samt vilka typer av brott arendena har avsett.

• For de arenden som handlaggs av Sakerhetspolisen och som
ror rikets sakerhet ska det inte foras nagon statistik.

• De brottsbekampande myndigheterna ska ansvara for stati-
stiken. Uppgifterna ska sammanstallas av Rikspolisstyrel-
sen och rapporteras till regeringen.

15.2 Behovet av statistik

Enligt artikel 10 i direktivet om lagring av trafikuppgifter ska med-
lemsstaterna sakerstalla att kommissionen varje ar far statistik om
lagring av de uppgifter som genereras eHer behandlas i samband
med allmant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eHer
allmanna kommunikationsnat. Statistiken ska innefatta foljande.
1. De fall dar information skickats till behoriga myndigheter i

enlighet med nationelliagstiftning.
2. Den tid som gatt fran det datum da uppgifterna lagrades och

det datum da den behoriga myndigheten begarde overforande av
uppgifterna.

__ .-." -, ._-
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3. De fall dar en begaran om uppgifter inte kunde tillgodoses.
Enligt artikel 14 i direktivet om lagring av trafikuppgifter ska

kommissionen senast den 15 september 2010 till Europaparlamen-
tet oeh ridet oversanda en utvardering av tillampningen av direkti-
vet oeh dess inverkan pa de ekonomiska aktorerna oeh konsumen-
terna. Utvarderingen ska beakta den fortsatta utveeklingen av tek-
niken for elektronisk kommunikation oeh den statistik som over-
sants till kommissionen i enlighet med artikel 10. Utvarderingens
syfte ar att avgora om det ar nodvandigt att andra direktivets be-
stammelser, sarskilt vad avser de uppgifter som ska lagras oeh lag-
ringstiderna.
Redan i dag fors statistik rorande hemlig teleovervakning som

redovisas till regeringen infor den parlamentariska kontroll over
tillampningen av bestammelserna som utovas av riksdagen. Det ar
Aklagarmyndigheten oeh Rikspolisstyrelsen som sammanstaller
statistiken oeh overlamnar den till regeringen tillsammans med
uppgifter om den brottslighet som legat till grund for besluten om
hemliga tvangsmedel. Regeringens skrivelse till riksdagen inneballer
uppgifter om det totala antalet beslut om tillsrand till hemlig tele-
avlyssning oeh hemlig teleovervakning, vilka brott som besluten
avsett, den genomsnittliga tiden som besluten gallt, antalet fall dar
tvangsmedlet haft betydelse for forundersokningen, antalet fall da
forundersokningen lagts ned pi grund av att brott inte kunde styr-
kas, antalet fall da verkstallighet inte kunnat ske i onskad omfatt-
ning, t.ex. pa grund av tekniska problem, antalet fall da ansokan om
tvangsmedlet avslagits oeh om antalet fall dar tillstand till tvangs-
medIet meddelats efter begaran om rattslig hjalp fran annat land.
De fall av hemlig teleovervakning som avser Sakerhetspolisens
arenden redovisas i sarskild ordning oeh inte i den skrivelse som
lamnas till riksdagen.
Nar de brottsbekampande myndigheterna begar oeh far trafik-

uppgifter med stod av lagen om elektronisk kommunikation ar det
i formell mening inte fragan om anvandning av hemligt tvingsme-
del. Det fors ingen statistik over de fall dar utlamnande sker enligt
den lagen.
Vid sidan av direktivet om lagring av trafikuppgifter finns det

aven fran ett nationellt perspektiv skal att fora statistik over de
brottsbekampande myndigheternas tillgang till trafikuppgifter.
Med en mer utforlig statistik an den som finns i dag skulle det fin-
nas ett battre underlag for bedomningen av behovet av trafikupp-
gifter i brottsbekampningen oeh ett underlag for bedomningen av
systemets effektivitet. Statistiken skulle ocksa bilda ett gott under-
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lag for de brottsbekampande myndigheternas egen tillsynsverk-
samhet. Oeksa andra kontrollorgans mojligheter att utfora sina
uppgifter forbattras med ett gott statistikunderlag. Den kanske vik-
tigaste aspekten ar dock att statistiken skulle kunna bidra till en
okad parlamentarisk kontroll av anvandningen av trafikuppgifter i
brottsbekampningen.

15.3 Uppgifter som ska omfattas av statistiken

Forslag: Statistik ska foras over
- antalet verkstallda beslut om hemlig teleovervakning respektive
utlamnanden enligt lagen om elektronisk kommunikation,
- vilka typer av brott som arendena har avsett,
- hur ling tid som har forlopt frin det att respektive trafikuppgift
lagrades till dess att den brottsbekampande myndigheten begarde
tillgang till uppgiften oeh
- antalet arenden dar myndigheternas begaran om att fa tillgang till
trafikuppgiftcr inte har kunnat tillgodoses av leverantorerna samt
vilka typer av brott arendena har avsett.
For de arenden som handlaggs av Sakerhetspolisen oeh som ror

rikets sakerhet ska det inte foras nagon statistik.

Av anikel 10 i direktivet om lagring av trafikuppgifter framgar vilka
uppgifter som ska redovisas till kommissionen. I artikeln anges
oeksa att statistiken inte ska omfatta personuppgifter.
Direktivet uttryeker bl.a. att det ska foras statistik over de fall

dar information skiekats till behoriga myndigheter samt de fall dar
en begaran om uppgifter inte har kunnat tillgodoses. I den engelska
versionen av direktivet anvands uttryeket "the cases". Mot bak-
grund av andamalet med statistiken tolkar vi direktivet sa att det
inte enbart kan vara Fraga om antalet verkstiillda beslut om hemlig
teleovervakning respektive antalet verkstiillda utliimnanden enligt
lagen om elektronisk kommunikation utan aven uppgift om vilka
typer av brott som arendena har avsett. Statistiken ska oeksa omfat-
ta antalet arendcn dar myndighetcrnas begaran om att fa trafikupp-
gifter inte har kunnat tillgodoses av leverantorerna samt vilka typer
av brott arendena har avsett.
Det ar enligt var mening inte rimligt att tolka direktivet sa att

det oeksa ska foras statistik over exakt vilka typer av trafikuppgif-
ter som iamnas ut. Det sistnamnda skul1e bl.a. medfora en enorm
administrativ hantering oeh oka integritetsintdnget.

283



Statistik SOU 2007:76

Vi har i avsnitt 6.7.4, 6.10.3 oeh 6.11.3 foreslagit att uppgift om
datum oeh sparbar tid ska lagras vid siva.i telefoni oeh meddelande-
hantering som Internetatkomst. Framst genom de trafikuppgifter-
na blir det mojligt att uppfylla direktivets krav pa att det ska foras
statistik over hur ling tid som har forlopt frin det att respektive
uppgift lagrades till dess att den brottsbekampande myndigheten
begarde tillging till uppgiften.
En sarskild friga ror hur statistik over de arenden som Saker-

hetspolisen handlagger ska hanteras.
Sakerhetspolisens uppgift ar att forebygga oeh avsloja brott mot

rikets sakerhet (framst 18 oeh 19 kap. brottsbalken) oeh svara for
terrorismbekampning. Uppgifter om anvandningen av hemlig tele-
overvakning inom Sakerhetspolisen, aven vid misstankta terrorist-
brott, redovisas i ett sammanhang arligen till regeringen. De upp-
gifterna ar belagda med sekretess enligt 2 kap. 2 § oeh 5 kap. 1 §
sekretesslagen oeh anses vara av synnerlig betydelse for rikets sa-
kerhet (se 7 § sekretessforordningen [1980:657]).
Som nyss namndes ska den statistik som avses i direktivet om

lagring av trafikuppgifter bl.a. omfatta uppgifter om antalet verk-
stallda beslut om hemlig teleovervakning oeh vilka typer av brott
arendena har avsett samt om antalet arenden dar myndigheternas
begaran om att fa trafikuppgifter inte har kunnat tillgodoses av le-
verantorerna samt vilka typer av brott de har avsett.
Skulle ett sadant redovisningskrav finn as for de arenden som ror

brott mot rikets sakerhet, kommer uppgifter av synnerlig betydelse
for rikets sakerhet att avslOjas. Detta fir naturligtvis inte ske. Di-
rektivet om lagring av trafikuppgifter kan inte pa det sattet ta over
nationella sakerhetsintressen. Vi har forstatt att det inte ar mojligt
att "avidentifiera" uppgifterna utan att det samtidigt blir mojligt att
sluta sig till det faktiska forhallandet. Mot den bakgrunden ska det
inte finnas nigot krav pi att statistik vid misstankta brott mot ri-
kets sakerhet ska redovisas. Det bor framhillas att terroristbrott
inte raknas som ett brott mot rikets sakerhet. For sadana brott ska
alltsi statistikkravet galla.
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15.4 Ansvaret for statistiken

Forslag: De brottsbekampande myndigheterna ska ansvara for sta-
tistiken. U ppgifterna ska sammanstallas av Rikspolisstyre!sen och
darefter overlamnas till regeringen.

En forde! med att ge de brottsbekampande myndigheterna ansvaret
for att fora statistiken ar att myndigheterna redan i dag har en sa-
dan uppgift nar det galler tillampningen av bestammelserna om
hemlig teleovervakning. Flera av de uppgifter som ska omfattas av
statistiken i anledning av direktivet om lagring av trafikuppgifter
samlas in redan i dag. Det ror antalet beslut om hemliga tvangsme-
del och vilka brott besluten har avsett. Ett genomforande av direk-
tivet kommer dock att stalla delvis nya krav pa vilka uppgifter som
ska sam las in, sarskilt som det i dag inte fors nagon statistik over
utlamnanden enligt lagen om elektronisk kommunikation.
En alternativ ordning vad galler ansvaret yore att leverantorerna

far fora statistiken. Av Hera skat ar det inte en lamplig losning. Bl.a.
skulle det vara en heIt ny arbetsuppgift for leverantorerna. Uppgif-
ten skulle krava sarskilda anpassningar i de tekniska systemen ach
ansvaret skulle bli spritt pa ett stort antal aktorer, som dessutom
skulle viixla over tid. Till det kommer att statistikuppgifter has le-
verantorerna skulle kunna avsloja sekretessbelagda uppgifter, t.ex.
Sakerhetspolisens egen anvandning av hcmlig teleovervakning.
Ett annat alternativ skulle vara att tillsynsmyndigheten for stati-

stiken. Det framstar dock som en anodig omgang att ge den ar-
betsuppgiften till PTS.
Det mest lampliga ar att de brottsbekampande myndigheterna,

dvs. de myndigheter som far tillstind enligt rattegangsbalken eller
begar ut uppgifter enligt lagen om elektronisk kommunikation, for
den statistik som direktivet om lagring av trafikuppgifter kraver.
Uppgifterna bar sammanstiillas av Rikspolisstyrelsen och rapporte-
ras till regeringen som ett underlag for regeringens redovisning till
kommissionen.

L
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16 Konsekvenseroch
genomforande

16.1 Sammanfattning av vara forslag och
bedomningar

• Forslagen ger inte anledning till nigra resursforstarkningar
for rattsvasendet.

• Forslagen innebar att Post- oeh telestyrelsen far nya upp-
gifter inom ramen for sin tillsynsverksamhet oeh att den
verksamheten behover tillforas resurser motsvarande 2,75
miljoner kronor om aret under iren 2008-2010 oeh darcfter
en miljon kronor arligen. Det blir en fraga for Post- oeh te-
lestyrelsen att bedoma om den kostnaden kan baras inom
ramen for de avgifter som myndigheten tar ut i dag.

• Forslagen i betankandet ska trada i kraft den 1 januari 2009.
Nagra overgangsbestammelser ska inte finnas.

16.2 Konsekvenser

Bedomning: Forslagen ger inte anledning till nigra resursforstark-
ningar for rattsvasendet.
Forslagen innebar att Post- oeh telestyreIsen far nya uppgifter

inom ramen for sin tillsynsverksamhet oeh att den verksamheten
behover tillforas resurser motsvarandc 2,75 miljoner kronor om
aret under aren 2008-2010 oeh darefter en miljon kronor arligen.
Det blir en fraga for Post- oeh telestyrelsen att bedoma om den
kostnaden kan baras inom ramen for de avgifter som myndigheten
tar ut i dag.

Om forslagen i ett betankande paverkar kostnaderna eller intakter-
na for staten, kommuner, landsting, foretag eller andra enskilda,
ska enligt 14 kommitteforordningen (1998:1474) en berakning av
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dessa konsekvenser redovisas i betankandet. Om farslagen innebar
samhallsekonomiska konsekvenser i ovrigt, ska dessa redovisas.
Nar det galler kostnadsakningar oeh intaktsminskningar for staten,
kommuner eller landsting, ska en finansiering foresi3.s.
Vara farslag innebar att kostnaderna for att fullgora lagrings-

skyldigheten ska fordelas mellan det allmanna oeh leverantarerna.
Fardelningen innebar att leverantarcrna ska sta far kostnaderna
som ar forenade med lagringsskyldigheten medan det allmanna ska
betala en ersattning tillieverantarerna nar uppgifter lamnas ut i en-
skilda arenden. Ersattningens storlek ska faststallas av PTS efter
samrad med Aklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Rikspo-
lisstyrelsen oeh Tullverket samt med leverantarerna.
I avsnitt 13 oeh 14 har vi redogjort far vara avervaganden be-

traffande de kostnader som leverantarerna ska sta far oeh lagrings-
skyldighetens inverkan pa konkurrensen. Det som nu ska averva-
gas ar vilka kostnader vara farslag medfor far de brottsbekampande
myndigheterna oeh andra myndigheter som berors av vara farslag
oeh forslagens konsekvenser i avrigt.
Vaea forslag innebar inte nagon farandring av de bestammelser

som reglerar forutsattningarna far att de brottsbekampande myn-
digheterna ska fa tillgang till trafikuppgifter, dvs. reglerna om hem-
lig teleovervakning enligt rattegangsbalken oeh utlamnande av
uppgifter enligt lagen om clektronisk kommunikation. I dag fattar
domstol beslut om hemlig teleavervakning i omkring 1 000 fall om
aret oeh polisen begar ut uppgifter med stad av lagen om elektro-
nisk kommunikation i omkring 8 000 falLTillgang till trafikuppgif-
ter ar av avgorande betydelse i utredningar om allvarlig brottslig-
het. Eftersom vara forslag innebar att trafikuppgifterna kommer att
vara tillgangliga vid begaran, skulle det kunna farvantas att de leder
till en myeket stor akning av fall dar de brottsbekampande myn-
digheterna begar ut uppgifter oeh far betala far det. Hur manga fall
det blir torde dock huvudsakligen inte bero pa att trafikuppgifterna
blir tillgangliga utan snarare pa en rad andra faktorer som har med
resursanvandningen totalt sett hos de brottsbekampande myndig-
heterna att gora. Var bedomning ar att de brottsbekampande myn-
digheterna kommer att begara ut trafikuppgifter i nagot akad ut-
strackning i farhallande till vad som galier i dag. Det innebar att
domstolarna, Aklagarmyndigheten oeh Ekobrottsmyndigheten
kommer att fa marginellt akade kostnader for att hancllaggaaren-
dena. Polisen handlagger arenden bade enligt rattegangsbalken oeh
lagen om elektronisk kommunikation oeh kommer att fa de farhal-
landevis starsta kostnadsokningarna. Det ror sig framfor alit om
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ersattningar for utlamnande av trafikuppgifter oeh kostnader for
inforskaffande av viss utrustning samt informations- oeh utbild-
ningsinsatscr. Aven Tullverket kommer att fa kostnader for mot-
svarande atgarder.
I bedomningen av rattsvasendets kostnader maste oeksa vagas in

att vara forslag innebar mojligheter till ganska stora effektivitets-
vinster for riittsvasendet oeh att allvarliga bratt kan utredas oeh
lagfaras snabbare. Det kan i oeh for sig leda till att kostnaderna
akar inom vissa sektorer av rattsvasendet. Om t.ex. polis en blir ef-
fektivare kan det leda till en okad arbetsborda med krav pa okade
resurser for aklagare oeh domstolar. Men totalt sett torde rattsva-
sendets olika insatser vid utredning oeh lagforing av allvarlig
bronslighet effektiviseras.
Vi bedomer att vara forslag om lagringsskyldigheten i sig inte

kommer att medfara sa manga tillkommande arenden hligen att
det polgrund av detta finns behov av nagra resursforstarkningar for
riittsvasendet. Vi har bedomt kostnaden for ersattning tillieveran-
[orema vid utlamnande till 20 miljoner kronor. Det overensstam-
mer val med de uppgifter vi har fatt om nivan pa ersattning som
betalas tillieverantarerna i dag. Vi utgar fran att den nivan kommer
att tillampas aven i fortsattningen. Enligt var bedomning blir ratts-
vasendets kostnader for systemet inte hogre an de effektivitetsvins-
ter som blir mojliga genom vara forslag. Vi bedomer darmed att
vara forslag inte medfar behov avatt tillfora rattsvasendet ytterliga-
re resurser.
Pa ett omrade ser vi au det Finns behov av att till fora resurser.

PTS har tillsyn enligt lagen om elektronisk kommunikation. I det
uppdrag PTS har ingar alltsa redan i dag att ha tillsyn over hur leve-
rantorerna sparar, utplanar oeh avidentifierar trafikuppgifter enligt
6 kap. LEK. PTS har doek hit tills inte bedrivit en sarskilt omfat-
tande verksamhet pa det omddet. PTS kommer enligt var bedom-
ning att behova Higga ner resurser pa att astadkomma en effektiv
tillsyn over leverantorernas lagring av trafikuppgifter oeh for att
lagga fast en ordning for ersattningar vid utlamnande av trafikupp-
gifter. PTS behaver bl.a. utfarda sakerhetsfareskrifter oeh fore-
skrifter om ersattning, medge undantag fdn lagringsskyldigheten i
enskilda fall oeh i avrigt bygga upp tillsynsverksamheten sa att den
pa ett effektivt satt kan bidra till att de brottsbekampandc myndig-
heterna far sa stor nytta i sin verksamhet som mojligt av lagrade
trafikuppgifter oeh sa att skyddet for den personliga integriteten
uppratthalls. En star del av de atgarder som PTS behover vidta om-
fattas redan av myndighetens ansvar enligt lagen om elektronisk
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kommunikation. Vad som tillkommer genom vara forslag ar upp-
gifterna att meddela foreskrifter, medge undantag fdn lagrings-
skyldigheten och ha tillsyn over leverantorernas lagring av trafik-
uppgifter. PTS har bedomt att verksamheten behover tiHforas i ge-
nomsnitt omkring 2,75 miljoner kronor om aret under aren 2008-
2010 och darefter cirka en miljon kronor arligen. Kostnaden for
PTS hela verksamhet finansieras i dag till cirka 90 procent avavgif-
ter som tas ut av bl.a. leverantorer. Det blir en Fraga for PTS att
bedoma om de tillkommande kostnader som vara forslag medfor
kan baras inom ramen for de avgifter som myndigheten tar ut i dag
(se 8 kap. 17 § LEK).
Vi bedomer att det inte uppkommer nagot behov av resursfor-

starkning for Datainspektionen med anledning av vara forslag.
Forslagens betydelse far brottsbekampningen har redovisats pa

£lera stallen i betankandet. Sammantaget innebar vara farslag okade
kostnader far leverantarerna och effektivitetsvinster for brottsbe-
kampningen. Vi bedomer att de langsiktiga samhallsekonomiska
effekterna av vara forslag uppvager den belastning som forslagen
ltminstone initialt innebar for leverantorerna.

Forslag: Farslagen i betankandet ska trada i kraft den 1 Januan
2009. Nagra avergangsbestammelser ska inte finnas.

I direktivet om lagring av trafikuppgifter alaggs medlemsstaterna
att genomfora bestammelserna i nationell ratt senast den 15 sep-
tember 2007. Nar det galler Internetatkomst, e-post och Internet-
telefoni Finns dock en mojlighet att skjuta upp genomforandet av
direktivet till och med den 15 mars 2009. Den mojligheten har Sve-
rige utnyttjat.
Direktivet om lagring av trafikuppgifter beslutades i mars 2006.

Under aren 2007 och 2008 kommer ett £lertallander i Europa att ha
genomfart hela eHer delar av direktivet i nationell ratt. Det ar rim-
ligt att de leverantorer som blir lagringsskyldiga enligt vart forslag
far viss tid pa sig for att anpassa verksamheten. Samtidigt har leve-
rantorerna redan nu mojlighet att dra nytta av de erfarenheter som
finns hos leverantorer i andra lander och av den teknik for lagring
som har utvecklats. Vi anser darfor att forslagen i betankandet bor
kunna trada i kraft den 1 januari 2009. Nagra overgangsbestammel-
ser till de foreslagna forfattningsandringarna behovs inte.
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17 F6rfattningskommentar

17.1 Forslaget till lag om andring i sekretesslagen
(1980:100)

5 kap. 1 §

Sekretess galler for uppgift som hanfor sig till
1.forundersokning i brottmal,
2. angelagenhet, som avser anvandning av tvangsmedel i sadant

mal eller i annan verksamhet for att forebygga brott,
3. verksamhet som ror utredning i fragor om niiringsforbud eller

forbud att lamna juridiskt eller ekonomiskt bitriide,
4. aklagarmyndighets, polismyndighets, Skatteverkets, Tullverkets

eller Kustbevakningens verksamhet i ovrigt for att forebygga, uppdaga,
utreda eller beivra brott,

5. Finansinspektionens verksamhet som ror overvakning enligt la-
gen (2005:377) om strajf for marknadsmissbruk vid handel med fi-
nansiella instrument, eller
6. Post- oeh telestyrelsens verksamhet for provning av fragor om

undantag enligt 6 kap. 6 e §andra styeket lagen (2003:389) om elek-
tronisk kommunikation,
om det kan antas att syftet med beslutade eller forutsedda atgarder

motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften rojs.
For uppgift som --- Tullverkets brottsbekampande verksamhet.
Sekretess enligt forsta --- misstanke om brott.
Utan hinder av --- motsvarande aldre bestdmmelser.
Sekretess galler inte --- hogst fyrtio Jr.

Sekretess med hiinsyn framst till intresset att forebygga och beivra
brott regleras i 5 kap. sekretesslagen. I 5 kap. 1 § den lagen finns
regler till skydd for det allmann as brottsforebyggande och brotts-
beivrande verksamhet. Uppgifter som hanfor sig till den verksam-
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heten kan ocksa skyddas genom bestammelserna i 2 kap. sekre-
tesslagen om sekretess med hansyn till bLa. rikets sakerhet.
I den nu aktuella paragrafens forsta styeke har en sjatte punkt

lagts till. Fragan behandlas i avsnitt 7.2.3. Sekretess ska galla for
uppgift som hanfor sig till PTS verksamhet for provning av frigor
om undantag fran lagringsskyldigheten enligt den foreslagna 6 kap.
6 c § andra stycket LEK, om det kan antas att syftet med beslutade
eller forutsedda atgarder motverkas eller den framtida verksamhe-
ten skadas om uppgiften rojs. Enligt den angivna bestammelsen i
lagen om elektronisk kommunikation far regeringen eller den
myndighet som regeringen bestammer meddela undantag i enskilda
fall. I forslaget till forordning om lagring av trafikuppgifter m.m.
for brottsbekampande syften (se avsnitt 17.3) bestams att PTS far
mcddela undantagen efter samrid med Aklagarmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen. Om sadana begransningar i lagringsskyldighe-
ten blir offentliga skulle det kunna resultera i att PTS verksamhet
for att pi ett riktigt satt avgransa kretsen lagringsskyldiga leveran-
torer och brottsbekampningen motverkas eller den framtida verk-
samheten skadas. Bestammelsen i 5 kap. 1 § sekretesslagen ar ut-
formad sa att sekretessen galler oavsett hos vilken myndighet upp-
giften finns. Sekretess kommer ocksa att galla om uppgiften finns
hos forvaltningsdomstol efter exempelvis ett overklagande av PTS
beslut. Enligt 12 kap. 4 § sekretesslagen kan domstolen forordna
att sekretessen ska best:l aven om uppgifterna har tagits in i dom-
stolens beslut.

Fiirfattningskommentar SOU 2007:76

17.2 Forslaget till lag om andring i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation

6 kap. 3 §

Den som tillhandahaller en allmant tillganglig elektronisk kommuni-
kationstjanst ska vidta lampliga atgarder for att sakerstiilla att behand-
lade uppgifter skyddas. Den som tillhandahaller ett allmant kommu-
nikationsnat ska vidta de atgarder som ar nodvandiga for att uppratt-
haifa detta skydd i natet. Atgardema ska vara agnade att sakerstiilla en
sakerhetsniva som, med beaktande av tillganglig teknik oeh kostna-
dema for att genomfora atgardema, ar anpassad till risken for integri-
tetsintrang.
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Lagringsskyldiga enligt 6 a §ska dessutom vidta sarskilda tekniska
oeh organisatoriska atgarder jor att sakerstalla ett tillrclekligt skydd vid
behandlingen av lagrade trafikuppgifter.

Paragrafen reglerar skyldigheten for leverantorer att vidta atgarder
for att sakerstalla att behandlade uppgifter skyddas mot integritets-
intrang.
Andra styeket i bestammelsen ar nytt oeh uttryeker de sarskilda

krav som galler for skyddet av trafikuppgifter som lagras for
brottsbekampande syften. De lagringsskyldiga leverantorema har
skyldighet att vidta sarskilda tekniska oeh organisatoriska :itgarder
for .ett tillrackligt skydd vid behandlingen av lagrade trafikuppgif-
ter. Det innebar att leverantorerna ska sakerstalla att uppgifterna i
lagret har en hog kvalitet oeh ett tillraekligt skydd mot integritets-
intrang. Leverantorema maste med andra ord enligt 6 kap. 6 a §
LEK lagra ratt uppgifter oeh enligt den nu aktuella bestammelsen
skydda uppgifterna mot sadana integritetsintrang som kan upp-
komma genom exempelvis uppsatlig eller oaktsam otillaten an-
viindning, spridning, forstoring eller forvanskning av uppgifterna.
Fragan behandlas i avsnitt 8.
Till skillnad mot bestammelsen i forsta styeket innehaller andra

styeket ingen mojlighet att bestamma sakerhetsnivan genom en
avvagning mellan teknik, kostnader oeh risken for integritetsin-
trang. Tekniska oeh organisatoriska atgarder maste vidtas av leve-
rantorema som sakerstaller en tillraekligt hog niva pa skyddet.
Skillnaden i den sakerhetsniva som leverantorerna ska ha jamfort
med deras skyldigheter enligt forsta styeket uttryeks genom ut-
tryeket "sarskiIda" atgarder som sakerstaller ett "tillraekligt skydd",
i stallet for uttryeket "lampliga atgarder", som anvinds i forsta
styeket.
Enligt den foreslagna 6 kap. 6 e § LEK meddclar regeringen eller

den myndighet som regeringen bestammer foreskrifter om saker-
heten (se vidare avsnitt 17.3 rorande forordningen om lagring av
trafikuppgifter m.m. for brottsbekampande syften). Foreskrifter
kan ges om att trafikuppgiftema ska vara enkelt sokbara oeh 10-
giskt skiida fran ovrig verksamhet oeh om att leverantorerna ska
sakerstalla att endast sarskilt behorig personal har tillgang till tra-
fikuppgifterna.
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Behandling av trafikuppgifter m.m.

6 kap. 5 §

Trafikuppgifter som avser anvandare som ar fysislea personer eiler av-
ser abonnenter oeh som lagras eller behandlas pa annat satt av den
som bedriver verksamhet som ar anmalningspliktig enligt 2 leap. 1 §,
sleautplanas eller avidentifieras nar de inte ldngre behovs for att over-
fora ett elektroniskt meddelande, om de inte sparas for sadan behand-
ling som anges i 6, 6 a eller 13 §.

I bestiimmelsen finns huvudregeln om behandling av trafikuppgif-
ter. Den innebar att nar en sidan uppgift inte langre behovs for att
overfora ett elektroniskt meddelande maste den utpIanas elIer av-
identifieras. Som framgar far uppgifterna sparas for viss behandling
(se 6 kap. 6 och 13 §§ LEK), t.ex. abonnentfakturering. Paragrafen
har kompletterats med en hanvisning till den foreslagna 6 kap. 6 a §
LEK om lagringsskyldighet for brottsbekampande syften som ock-
sa innebar ett undantag fran huvudregeln. Enligt den foreslagna 6
kap. 6 b § LEK ska trafikuppgifter som lagras for brottsbekampan-
de syften utplanas vid utgangen av lagringstiden. I detta fall racker
det saledes inte med att uppgiften avidentifieras.
Begreppet trafikuppgifter definieras i 6 kap. 1 § LEK som upp-

gift som behandlas i syfte att befordra ett elektroniskt meddelande
via ett elektroniskt kommunikationsnat eIler for att fakturera detta
meddelande. Den definitionen ar for snav for att traffa samtliga de
uppgifter som lagringsskyldigheten enligt den foreslagna 6 kap.
6 a § LEK omfattar, t.ex. uppgifter om tjanster, om Internetanslut-
ning, om slutpunkter och om typ av kapacitet for overforing. Ru-
briken narmast fore den nu aktuella bestammelsen har darfor for-
andrats sa att "m.m." lagts till efter "trafikuppgifter".

6 kap. 6 a §

Den som bedriver verksamhet som ar anmalningspliktig enligt 2 leap.
1 § oeh som genererar eller behandlar uppgifter som avses i 20 § forsta
styeket 1oeh J slealagra uppgifterna for brottsbekdmpande syften.
Lagrade uppgifter far behandlas endast
1. for att ldmnas ut enligt 22 §forsta styeket 2 oeh J eller 27 kap.

19 §rattegangsbalken, eller
2. enligt JO §forsta styeket personuppgiftslagen (1998:204).
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Paragrafen ar ny.
I !orsta stycket regleras vilka leverant6rer som ska vara skyldiga

att lagra uppgifter. Fragan behandlas i avsnitt 7.2. Lagringsskyldig-
heten ansluter till anmalningsplikten enligt bestammelsen i 2 kap.
1 § LEK. Det innebar saledes att den som bedriver en anmalnings-
pliktig verksamhet enligt 2 kap. 1 § LEK ar skyldig att lagra sadana
uppgifter som anges i 6 kap. 20 § forsta styeket loch 3 LEK for
brottsbekampande syften. Lagringsskyldigheten galler leverantorer
av allmanna kommunikationsnat av sadant slag som vanligen till-
handahalls mot ersattning oeh av allmant tillgangliga elektroniska
kommunikationstjanster. En tolkningsfclga blir om den som leve-
rerar en e-posttjanst eller Internettelefonitjanst utan att samtidigt
leverera nat oeh som i oeh for sig torde vara lagringsskyldig, fak-
tiskt omfattas av anmalningsplikten i 2 kap. 1 § LEK. PTS har, utan
att ta stallning i fragan i nagot enskilt arende, redovisat den upp-
fattningen att tjansteleverantoren, for att vara anmalningspliktig, pa
ett fysiskt eller rattsligt satt (genom innehav eHer avtal) maste dda
over nagon del av overforingen. Om overforingen av signaler sker
over ett kommunikationsnat oeh/ eHer via en kommunikations-
tjanst som ar helt frisdende fran tjiinsteleverantoren, ar denne en-
ligt PTS inte anmalningspliktig om det samtidigt ar sa att leveran-
toren inte har rattslig mojlighet att paverka nagra forhallanden i
overforingen, som till exempel overforingskapaeitet eHer kvalitet.
Som en foljd av den uppfattning PTS har redovisat torde det stora
flertalet av de leverantorer som tillhandahaller e-posttjanster oeh
Intemettelefonitjanster utan att samtidigt leverera nat vara anmal-
ningspliktiga oeh darmed skyldiga att lagra trafikuppgifter.
I forsta styeket anges oeksa vilka uppgifter som ska lagras. Sa-

dana uppgifter som anges i 6 kap. 20 § loch 3 ska lagras. Dessa be-
stammelser reglerar fier typer av uppgifter an dem som ska lagras
for brottsbckampande syften. Vilka uppgifter som speeifikt ska
lagras enligt forsta styeket framgar av den foreslagna bestammelsen
i 6 kap. 6 e § LEK som hanvisar till den foreslagna forordningen om
lagring av trafikuppgifter m.m. for brottsbekampande syften (se
avsnitt 17.3).
Av forsta styeket framgar vidare att en forutsattning for lag-

ringsskyldigheten ar att den enskilde leverantoren genererar eHer
behandlar uppgiften. Lcverantoren har alltsa inte nagon skyldighet
att "skaffa sig" aHa de uppgifter lagringsskyldigheten omfattar.
Med uttryeket behandla avses samma slags atgarder som framgar av
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3 § PUL, namligen varje ltgard eller serie av itgarder som vidtas i
fraga om uppgifterna, yare sig det sker pi automatisk vag eller inte,
t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller
andring, atervinning, inhamtande, anvandning, utlamnande genom
oversandande, spridning eller annat tillhandahillande av uppgifter,
sammanstallning eller samkorning, blockering, utplaning eller
forstoring. Det innebar i prineip att om uppgifterna nagon gang
finns hos leverantoren, aven om det bara ror sig om en ytterst kort
tid, ska de lagras.
I andra stycket regleras for vilka iindamal uppgifter som har Iag-

rats enligt forsta styeket fir behandlas. Uppgifterna far behandlas
endast i tre situationer, for att lamnas ut enligt 6 kap. 22 § forsta
styeket 2 oeh 3 LEK, for att lamnas ut enligt ett beslut om hemlig
teleovervakning enligt 27 kap. 19 § RB, oeh om annan anlitats for
att lagra uppgifterna. Alia annan behandling av uppgifterna ar for-
bjuden innan uppgifterna ska utplanas enligt den foreslagna 6 kap.
6 b §.
Behandling for utlamnande enligt rattegangsbalken oeh lagen

om elektronisk kommunikation behover inte kommenteras sar-
skilt. Behandling av personuppgifter nar annan anlitas for lagringen
regleras i 30 § forsta styeket PUL. Den som anlitas blir personupp-
giftsbitrade enligt personuppgiftslagen och det kan vara en annan
leverantor eller en tredje man. I 30 § andra styeket PUL Finns be-
stammelser som galler kvaliteten oeh sakerheten i ett personupp-
giftsbitrades behandling av uppgifterna. Det innebar att sakerheten
for uppgifterna nar de behandlas av den som har anlitats for lag-
ringen ska ske enligt leverantorens instruktioner. De krav som
stalls pa leverantoren avseende sakerheten regleras i 6 kap 3 § andra
styeket LEK. Den lagringsskyldige har alltsa alltid kvar alIa de
skyldigheter mot myndigheter oeh enskilda som foljer med lag-
ringsskyldigheten, t.ex. att uppgifterna lagras enligt forsta styeket
oeh att sarskilda tekniska oeh organisatoriska atgarder vidtas enligt
6 kap. 3 § andra styeket for att sakerstalla ett tillraekligt skydd vid
behandlingen. De brottsbekampande myndigheterna ska alltid
kunna yanda sig till den lagringsskyldige med begaran om utlam-
nande av uppgifterna. Ett udamnande far inte fordr6jas pa grund av
ett avtal med annan om lagringen (se nedan kommentaren till 6
kap. 19a § LEK).
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6 kap. 6 b §

Paragrafen ar ny oeh reglerar lagringstidens langd oeh hgarder fdn
leverantorens sida vid den tidens slut. Fdgan behandlas i avsnitt
7.3.
Lagringstidens langd ar enligt bestammelsens f6rsta mening ett

ar fran det datum kommunikationen agde rum. Vid telefoni oeh
meddelandehantering blir kommunikationens slut utgangspunkten
for lagringstidens berakning. Utgangspunkten vid Internedtkomst
blir i stallet avloggningen oeh vid verksamhet som tillhandahaller
kapaeitet som ger mojlighet till overforing av IP-paket for att fa
Internetitkomst, nar abonnemanget elIer avtalet upphor.
Av bestammelsens andra mening framgar att uppgifterna ska ut-

planas vid lagringstidens slut. Utplaningen ska ske omedelbart dar-
efter. Skulle de brottsbekampande myndigheterna ha begart ut
uppgifterna fdn leverantoren under den ettiriga lagringstiden men
annu inte fatt dem nar ett ar har gatt, ska leverantoren doek inte
utplana uppgifterna forran utlamnande har skett.
Efter den ettiriga lagringstiden kan leverantoren ha ratt att fort-

satta behandla uppgifterna enligt andra bestammelser, t.ex. enligt 6
kap. 6 § LEK om uppgifterna kriivs for abonnentfakturering. Enligt
6 kap. 5 § LEK har en leverantor normalt mojlighet att valja mellan
att utpIana eller att avidentifiera uppgiftcrna. Direktivet om lagring
av trafikuppgifter anger att uppgifterna ska forstoras vid lagringsti-
dens slut. Att uppgifterna enligt den foreslagna bestammelsen ska
utpIanas innebar en forstarkning av integritetsskyddet jamfort med
alternativet att avidentifiera uppgifterna enligt 6 kap. 5 § LEK.
Skulle leverantoren ha ratt att fortsatta behandla uppgifterna efter
den ettariga lagringstiden, ska de logiskt inte langre behandlas som
uppgifter som har lagrats enligt den foreslagna bestammelsen i
6 kap. 6 a § LEK. Om uppgifterna sparas enligt andra bestammelser
ska de utplanas eller avidentificras cnligt bestammelsen i 6 kap. 5 §
LEK.

Lagring enligt 6 a §ska paga under ett ar fran det datum kommunika-
tionen agde rum. Vid lagringstidens slut ska uppgiftema utplanas, om
de inte har begarts utliimnade men annu inte liimnats ut eller den lag-
ringsskyldige annars har ratt att fortsatta behandla demo
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Regeringen meddelar foreskrifter am lagringsskyldighet enligt 6 a §.
Regeringen eiler den myndighet sam regeringen bestiimmer medde-

far foreskrifter am sakerhet enligt 3 §andra styeket oeh far i enskilda
fall medge undantagfran fagringsskyldigheten enligt 6 a §.

Paragrafen ar ny oeh innebar deIs att regeringen genom foreskrifter
preeiserar den lagringsskyldighet som foreskrivs i den foreslagna 6
kap. 6 a § LEK, dels att regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestammer meddelar foreskrifter om sakerhet enligt 6 kap. 3
§ andra styeket LEK. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestiimmer far enligt paragrafen oeksa medge undantag fran
lagringsskyldigheten i enskilda fall. Forslaget till forordning om
lagring av trafikuppgifter m.m. for brottsbekampande syften kom-
menteras i avsnitt 17.3.

6 kap. 6 d §

Lagringsskyldiga enligt 6 a §har ratt till ersattning nar lagrade trafik-
uppgifter lamnas ut enligt 22 §forsta styeket 2 oeh 3 eller 27 kap. 19 §
riittegangsbalken. Ersattningen ska betalas av den myndighet sam har
begart uppgiftema.
Regeringen eiler den myndighet sam regeringen bestiimmer medde-

farforeskrifter am ersattningen.

Paragrafen ar ny oeh behandlar fragan om ersattning till lagrings-
skyldiga for utlamnande av de lagrade uppgifterna vid hemlig tele-
overvakning oeh enligt lagen om elektronisk kommunikation. Det
ar med andra ord fraga om ersattning for utlamnande av de uppgif-
ter som lagras med stod av den foreslagna 6 kap. 6 a § LEK. Fragan
behandlas i avsnitt 13.8.4.
Enligt f6rsta styeket har leverantoren ratt till ersattning nar lagra-

de trafikuppgifter Iamnas ut. Det ar den myndighet som har begart
uppgiftema, dvs. den brottsbekampande myndigheten, som ska
betala ersattningen. Det ar inte meningen att ersattning ska utga
for varje utlamnande utan bestammelsen innebar att ersattning ska
betalas for varje begaran, alltsa forst nar alIa uppgifter enligt en viss
begaran har lamnats ut.
Enligt andra stycket meddelar regeringen eller den myndighet

som regeringen bestammer foreskrifter om ersattningen. Forslaget
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till forordning om lagring av trafikuppgifter m.m. for brottsbe-
kampande syften kommenteras i avsnitt 17.3.

6 kap. 19 a §

Lagringsskyldiga enligt 6 a §ska bedriva verksamheten sa att uppgif-
terna enkelt kan tas om hand oeh lamnas ut utan dr6jsmal.

Paragrafen ar ny oeh reglerar leverantorernas anpassning av syste-
men for lagringsskyldighetens fullgorande. Fdgan behandlas i av-
snitt 7.4.
Bestammelsen preeiserar den anpassningsskyldighet som galler

for Ieverantorer enligt 6 kap. 19 § LEK oeh anger att de leveranto-
rer som ar Iagringsskyldiga enligt den foreslagna 6 kap. 6 a § LEK
ska bedriva verksamheten sa att uppgifterna enkelt kan tas om hand
av de brottsbekampande myndigheterna. Det innebar att myndig-
heterna utan anstrangning ska kunna ta del av uppgifterna aven om
de skulle vara krypterade eller komprimerade. Uppgifterna maste
dock alltid overlamnas pa ett sadant satt att sakerheten oeh skyddet
for uppgifterna inte eftersatts. I vilken form uppgifterna ska over-
lamnas for att enkelt kunna tas om hand far avgoras i samrad mel-
Ian leverantorerna oeh myndigheterna. Ytterst blir det en friga for
tillsynsmyndigheten PIS att avgora hur uppgifterna kan overforas
pa ett sakert satt oeh lamnas u t sa att de enkelt kan tas om hand.
I bestammelsen anges oeksa vilka krav som stalls pa leveranto-

rernas tillganglighet sa att en begaran om utlamnande kan verkstal-
las sa fort som mojligt. I bestammelsen anges att uppgifterna ska
lamnas ut utan drojsma1. Det innebar att overforing av uppgifterna
bchover paborjas sa snart det kan ske aven om utlamnande av samt-
liga de uppgifter en begaran omfattar inte kan verkstallas omedel-
bart. Om det tar olika lang tid att fa fram uppgifterna ur leveranto-
rens system, bor overlamnandet ske sueeessivt oeh sa snart uppgif-
terna blir tillgangliga. Hur snabbt uppgifterna kan overIamnas far
avgoras av resurssituationen hos respektive leverantor. Utgangs-
punk ten ar dock att arbetet med att overfora informationen ska
paborjas inom nagon ens taka timme raknat fran nar leverantoren
tar emot (i betydelsen blir medveten om) begaran. Det kan oeksa
betyda att leverantoren bchover arbeta med verkstalligheten utan-
for kontorstid. Det blir en fraga for de brottsbekampande myndig-
heterna oeh leverantorerna oeh ytterst tillsynsmyndigheten att
narmare preeisera kravet pa medverkan inom viss tid.
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17.3 Forslaget till forordning (0000:00) om lagring
av trafikuppgifter m.m. for brottsbekampande
syften

1§

I denna forordning ges foreskrifter om lagring av trafikuppgifter m.m.
enligt 6 kap. 3 § andra styeket, 6 a, 6 e oeh 6 d §§ lagen (2003:389)
om elektronisk kommunikation.

I forordningens inledande bestammelse anges att forordningen re-
glerar foreskrifter om lagring av trafikuppgifter enligt 6 kap. 3 §
andra stycket, 6 a, 6 c och 6 d §§ LEK. Forordningen reglerar sale-
des fragor om sakerhet for lagrade trafikuppgifter, vilka uppgifter
som ska lagras, mojligheten for myndighet att besluta foreskrifter
och undantag i enskilda fall samt fragor om ersattning for utiam-
nande av uppgifter.

2§

I denna forordning avses med
1. IntemetteleJoni: telefoni som anviinder IP-paket via Internet for

over/Dring,
2. Intemetatkomst: mojlighet till Over/Dring av IP-paket som ger

anviindaren atkomst till Internet,
J. meddelandehantering: overforing av elektroniskt meddelande

som inte iir samtal,
4. misslyekad uppringning: samtal som kopplats fram utan att fa

svar eller sam tal som kopplats fram utan att na mottagaren,
5. mobil telefoni: elektronisk kommunikationstjiinst till mobil niit-

anslutningspunkt som innebiir mojlighet att ringa upp eIler ta emot
samtal via ett elier flera nummer inom en nationeIl eller internationell
nummerplan oeh sam inte samtidigt avser meddelandehantering,
6. slutpunkt: iindpunkt for varje lagringsskyldigs behandling av

kommunikation,
7. telefoni: elektronisk kommunikationstjdnst som innebiir mojlig-

het att ringa upp eller ta emot sam tal via ett eller flera nummer inom
en nationell eller internationell nummerplan oeh som inte samtidigt
avser meddelandehantering.
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I paragrafen definieras en del av de begrepp som anvands i forord-
mngen.
I punkten 1 definieras Internettelefoni som telefoni som anvan-

der IP-paket via Internet for overforing.
I punkten 2 definieras Internetatkomst som mojlighet till overfo-

ring av IP-paket som ger anvandaren atkomst till Internet. Fdgan
behandlas i avsnitt 6.6.5. Dar beskrivs Internedtkomst sa att an-
vandaren tilldelas en eller Hera IP-adresser for kommunikation.
Dessa IP-adresser kan vara av typerna fasta eller dynamiska.
I punkten 3 definieras meddelandehantering som overforing av

elektroniskt meddelande som inte ar samtaL Fragan behandlas i
avsnitt 6.6.4. Det ror sig i dessa fall om overforing av meddelanden
vanligtvis med SMS, MMS oeh elektronisk post oeh alltsa tjanster
som framst anvander protokoll som SMTP oeh SMPP.
I punkten 4 definieras misslyckad uppringning som ett samtal

som kopplats fram utan att fa svar eller ett sam tal som kopplats
fram utan att na mottagaren. Nar ett sam tal kopplats fram utan att
na mottagaren far den uppringande parten ingen kontakt eller ett
meddelande om att abonnenten inte kan nas for tillfallet. Fdgan
behandlas i avsnitt 6.13. Utanfor definitionen faller samtal som
over huvud taget inte kopplas.
I punkten 5 definieras mobil telefoni som elektronisk kommuni-

kationstjanst till mobil natanslutningspunkt som innebar mojlighet
att ringa upp eller ta emot samtal via ett eller £lera nummer inom en
nationell eller internationell nummerplan oeh som inte samtidigt
avser meddelandehantering.
I punkten 6 definieras slutpunkt som andpunkt for varje lag-

ringsskyldigs behandling av en kommunikation. Med uttryeket av-
ses den tekniska utrustningen i en fysisk andpunkt som scar under
leverantorens kontroll oeh som ar granssnitt mot kund eller abon-
nent, sasom telefonvaxlar, routers, portnummer, utrustningsidenti-
tet, MAC-adresser oeh abonnemangsidentitet.
I punkten 7 definieras telefoni som elektronisk kommunika-

tionstjanst som innebar mojlighet att ringa upp eller ta emot sam tal
via ett eller Hera nummer inom en nationell eller internationell
nummerplan. Frlgan behandlas i avsnitt 6.6.3. Definitionen anslu-
ter till hur telefonitjanst definieras i 1 kap. 7 § LEK. Enligt defini-
tionen i 1 kap. 7 § LEK maste det kunna ga att genomfora nodsam-
tal for att kommunikationstjansten ska anses vara telefoni. Om lag-
ringsskyldigheten enbart skulle traffa sadana telefonitjanster, skulle
skyldigheten bli for snav. Av den anledningen finns inte kravet pa

301

•



Fiiriattningskommentar SOU 2007:76

mojlighet till nodsamtal i den definition som anges i punkten 7.
Telefoni enligt forslaget ska omfatta fall dar s.k. E.164-nummer
anvands. I definitionen i punk ten 7 Finns det tillagget att det inte
samtidigt ska vara Fragaom meddelandehantering (se ovan punkten
3).

3§

Den som ar lagringsskyldig enligt 6 kap. 6 a § lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation ska lagra de uppgifter som anges i 4-9 §§.

I bestammeIsen anges att den som ar Iagringsskyldig enligt den fo-
reslagna 6 kap. 6 a § LEK, dvs. den som bedriver verksamhet som ar
anmalningspliktig enligt 2 kap. 1 § LEK, ska lagra de uppgifter som
narmare anges i 4-9 §§. En generell begransning av lagringsskyldig-
heten Finns dock i 6 kap. 6 a § LEK som anger att skyldigheten en-
clast gailer i Fragaom uppgifter som den enskilde leverantoren ge-
nererar eller behandlar. Lagringstidens langd oeh skyldigheten att
utplaua lagrade uppgifter vid lagringstidens slut regleras i den fore-
slagna 6 kap. 6 b § LEK.

4§

Vid telefoni ska uppgifter om foljande lagras:
- uppnngande telefonnummer,
- nummer som slagits oeb nummer till vilka samtalet styrts,
- uppgifter om abonnent oeb registrerad anvandare,
- datum oeb sparbar tid dJ kommunikationen paborjades oeb avslu-
tades,
- den tjanst som anvants, samt
- slutpunkter.

I bestammelsen anges vilka uppgifter som ska lagras vid telefoni.
Begreppet telefoni definieras i 2 § oeh omfattar fast oeh mobil tele-
foni oeh de fiesta Internettelcfonitjanster. De uppgifter som anges i
denna paragraf ska alltsa lagras oavsett viIken typ av telefoni det ar
friga om. I 5 oeh 6 §§ anges vissa uppgifter som ska lagras darut-
over oeh som ar speeifika for mobil telefoni respektive Internette-
lefoni. Uppgifter om meddelandehantering ska inte lagras enligt
denna bestammelse. De uppgifter om meddelandehantering som
ska lagras anges i 7 §.
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Fdgan om uppringande telefonnummer behandlas i avsnitt 6.7.1.
Med telefonnummer avses inte enbart det som normalt betecknas
som ett telefonnummer utan aven andra anvandar-ID som anvands
vid de olika satt for kommunikation som faller under definitionen
for telefoni, t.ex. Intemettelefoni. Anvandar-ID definieras i artikel
2 i direktivet om lagring av trafikuppgifter som ett unikt 10 som
tilldelas personer nar de abonnerar pi eUer registrerar sig pa en In-
ternetitkomsttjanst elIer en Internetkommunikationstjanst.
Fragan om nummer som slagits oeh nummer till vilka samtalet

styrts behandlas i avsnitt 6.7.2. Det innefattar uppgift om uppringt
telefonnummer men tacker oeksa andra nummer som slagits utan
att sifferkombinationen ar sa fullstandig att det anses vara ett tele-
forfnummer, t.ex. felslagna nummer eller nummer dar den som sla-
git har glomt ett utlandsprefix.
Fragan om uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare be-

handlas i avsnitt 6.7.3. De uppgifter som avses ar namn oeh adress
samt person- eller organisationsnummer rorande den uppringande
och den uppringde. Skyldigheten ror inte enbart uppgifter om
abonnenter utan aven om registrerade anvandare. Med det sist-
namnda begreppet avses en fysisk eller juridisk person eller enhet
som anvander en allmant tillganglig elektronisk kommunikations-
tjanst for privat elIer affarsmassigt bruk, utan aU nodvandigtvis ha
abonnerat pa denna tjanst (artikel 2 i direktivet om lagring av tra-
fikuppgifter). Finns en registrerad anvandare vid sidan av en abon-
nent ska alltsa uppgifter rorande bada dessa lagras, under forutsatt-
ning att den uppgiften genereras eller behandlas av leverantOren.
Fragan om datum oeh sparbar tid da kommunikationen paborja-

des oeh avslutades behandlas i avsnitt 6.7.4. For att kvaliteten hos
uppgifterna ska bli sa hog och precis som mojligt ska tiden vara
sparbar. Med sparbar tid avses tidsangivelse dar forhallandet till
UTC (SP) (Universal Time, Coordinated), alItsa den offentligt
tilIgangliga tidstandarden, redovisas.
Frigan om uppgifter om den tjanst som anviints behandlas i av-

snitt 6.7.5. Det ror sig t.ex. om uppgifter om rostbrevlada oeh upp-
gifter om funktioner for vidarekoppling och/eller omstyrning av
samta!' Uppgifterna ska lagras oavsett om samtal skett elIer inte.
Frigan om slutpunkter behandlas i avsnitt 6.7.6. Begreppet slut-

punkt definieras i 2 § som andpunkt for varje lagringsskyldigs be-
handling av kommunikation. Med det avses den tekniska utrust-
ningen i en fysisk andpunkt som star under leverantorens kontrolI
oeh som ar granssnitt mot kund eller abonnent, sasom telefonvax-
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lar, routers, ponnummer, utrustningsidentitet, MAC-adresser oeh
abonnemangsiden ti tet.

5§

Vid mobil telefoni ska utover det som anges i 4 §uppgifter om foljande
tagras:
- uppringande parts abonnemangsidentitet oeh utrustningsidentitet,
- uppringd parts abonnemangsidentitet oeh utrustningsidentitet,
- lokaliseringsinformation Jor kommunikationens borjan oeh slut,
samt
- datum, sparbar tid oeh lokaliseringsinformation for den forsta akti-
veringen av en forbetald anonym tjilnst.

I bestammelsen anges vilka uppgifter utover de som anges i 4 § som
ska lagras vid mobil telefoni. Begreppet mobil telefoni definieras i
2 § som elektronisk kommunikationstjanst till mobil natanslut-
ningspunkt som innebar mojlighet att ringa upp eller ta emot sam-
tal via ett eller £lera nummer inom en nationell eller internationell
nummerplan oeh som inte samtidigt avser meddelandehantering.
Fr:1gan om den uppringande oeh den uppringda partens abonne-

mangsidentitet oeh utrustningsidentitet behandlas i avsnitt 6.8.1. Med
abonnemangsidentitet oeh utrustningsidentitet avses i dagslaget det
som brukar benamnas IMSI- och IMEI-nummer. IMSI-numret
(International Mobile Subscriber Identity) ar kopplat till abonnen-
tens telefonnummer (abonnemanget), medan IMEI-numret (In-
ternational Mobile Equipment Identity) ar identiteten pa utrust-
ningen (hardvaran).
Fragan om lokaliseringsinformation for kommunikationens borjan

oeh slut behandlas i avsnitt 6.8.2. Den information som ges ar upp-
gift om det geografiska omrade i form av cell- ID som tacks av den
basstation som hade kontakt med mobiltelefonen under kommuni-
kationen.
Fragan om datum, sparbar tid oeh lokaliseringsinformation for den

forsta aktiveringen av en Jorbetald anonym tjilnst behandlas i avsnitt
6.8.3. Med sparbar tid avses tidsangivelse dar forhallandet till UTC
(SP) (Universal Time, Coordinated), alltsa den offentligt tillgang-
liga tidstandarden, redovisas. Lokaliseringsinformationen ska ge
uppgift om det geografiska omdde i form av cell-ID som tacks av
den basstation som hade kontakt med mobiltelefonen vid den for-
sta aktiveringen av abonnemanget.
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6§

Vid Internettelefoni ska utover det som anges i 4 § uppgifter om fol-
jande lagras:
_ uppringande parts IP-adresser, samt
_ uppringd parts IP-adresser.

I bestimmelsen anges vilka uppgifter utover de som anges i 4 § som
ska lagras vid Internettelefoni. Begreppet Internettelefoni definie-
ras i 2 § som telefoni som anvander IP-paket via Internet for over-

foring.
Fdi.gan om uppringande oeh uppringd parts IP-adresser behandlas

i avsnitt 6.9.1. Med IP-adresser avses den eller de IP-adresser som
anvandes vid samtalet. For att IP-adressen ska ge information som
behovs for brottsutredningar maste den kunna kopplas till en an-
vandare (givetvis under forutsattning att den uppgiften genereras
eHer behandlas av leverantoren).

7§

Vid meddelandehantering ska uppgifter om ftjljande lagras:
_ avsandarens oeh mottagarens meddelandeadress,
_ uppgifter am abonnent oeh registrerad anvandare,
_ datum oeh sparbar tid for pli- oeh avloggning i meddelandetjansten,
_ datum oeh sparbar tid for avsandande oeh mottagande av medde-
lande, samt
_ den tjanst som har anvants oeh sparbar tid for anvandandet.

I bestammelsen anges vilka uppgifter som ska lagras vid meddelan-
dehantering. Begreppet meddelandehantering definieras i 2 § som
overforing av elektroniskt meddelande som inte ar samtal. Det ror
framst SMS, MMS oeh elektronisk post.
Fragan om avsandarens oeh mottagarens meddelandeadress be-

handlas i avsnitt 6.10.1. Med 5adana adresser avses e-postadresser,
telefonnummer eHer annan anvandar-ID. Anvandar-ID ar enligt
artikel 2 i direktivet om lagring av trafikuppgifter ett unikt ID som
tiHdelats den som abonnerar pa eller registrerar sig pa bl.a. en In-
ternetkommunikationstjanst.
Fragan om uppgifter om abonnent oeh registrerad anviindare be-

handlas i avsnitt 6.10.2. Det ror sig om samma typer av uppgifter
som ska lagras vid telefoni enligt 4 §, alltsa namn oeh adress samt
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Vid lntemetdtkomst ska uppgifter om foljande lagras:
- anviindarens IP-adresser,
- uppgifter om abonnent oeh registrerad anviindare,
- datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i lnternettjiinsten,
- typen av Intemetanslutning som anviints, samt
- slutpunkter.
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person- eller organisationsnummer rorande avsandaren oeh motta-
garen. Skulle det vid sidan av en abonnent finnas en registrerad an-
vandare ska uppgifter lagras aven rorande denne (se kommentaren
till 4 §).
Fragan om datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i medde-

landetjiinsten samt datum oeh sparbar tid for avsiindande oeh motta-
gande av meddelandet behandlas i avsnitt 6.10.3. Med sparbar tid
avses tidsangivelse dar forhallandet till UTC (SP) (Universal Time,
Coordinated), alltsa den offentligt tillgangliga tidstandarden, redo-
VIsas.
Fragan om uppgifter om den tjiinst som har anviints oeh sparbar

tid for anviindandet behandlas i avsnitt 6.10.4. Med tjmst avses ex-
empelvis vidaresandning oeh/eIler omstyrning. Uppgiftcrna ska
lagras oavsett om utbyte av meddelande har skett eIler inte. Med
sparbar tid avses tidsangivelse dar forhallandet till UTe (SP) (Uni-
versal Time, Coordinated), alltsa den offentligt tillgangliga tidstan-
darden, redovisas.

8§

I bestammelsen anges vilka uppgifter som ska lagras vid Internedt-
komst. Begreppet Internetatkomst definieras i 2 § som mojlighet
till overforing av IP-paket som ger anvandaren :1tkomst till Inter-
net.
Fragan om anv,lndarens IP-adresser behandlas i avsnitt 6.11.1.

Skulle IP-adressen andras under pagaende kommunikation, ska
aven uppgift om ny IP-adress lagras.
Fragan om uppgifter om abonnent oeh registrerad anvandare be-

handlas i avsnitt 6.11.2. Det ror sig om sam rna typer av uppgifter
som ska lagras vid telefoni oeh meddelandehantering enligt 4 oeh
7 §§, alltsa namn oeh adress samt person- eller organisationsnum-
mer. Skulle det vid sidan av en abonnent finnas en registrerad an-
vandare ska uppgifter lagras aven rorande denne (se kommentaren
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till 4 §). Uppgifterna maste under hela lagringstiden kunna kopplas
till anvandarens IP-adresser.
Fdgan om datum oeh sparbar tid for pa- oeh avloggning i Inter-

nettjilnsten behandlas i avsnitt 6.11.3. Med sparbar tid avses tidsan-
givelse dar forhallandet till UTC (SP) (Universal Time, Coordina-
ted), alltsa den offentligt tillgangliga tidstandarden, redovisas.
Fdgan om typen av Internetanslutning som anvants behandlas i

avsnitt 6.11.4. Med typ av Internetanslutning avses anslutning via
DSL, modem for 3G, GPRS, fast te1efoni etc.
Fdgan om slutpunkter behandlas i avsnitt 6.11.5. Begreppet slut-

punkt definieras i 2 § som andpunkt for varje lagringsskyldigs be-
handling av kommunikation. Med det avses den tekniska utrust-
ningen i en fysisk andpunkt som star under leverantorens kontroll
oeh som ar granssnitt mot kund eller abonnent, sasom telefonvax-
lar, routers, portnummer, utrustningsidentitet, MAC-adresser oeh
abonnemangsidentitet. Med slutpunkt avses aven uppgifter om vil-
ken leverantor som tillhandahiller den kapaeitet som ger mojlighet
till overforing av IP-paket for att f1 Internetatkomst (se vidare
9 §).

9§

!
I
I

I
I
i
I

I
I

Vid verksamheter som tillhandahaller kapaeitet som ger mojlighet till
aveiforing av IP-paket for att fa Internetatkomst ska uppgifter om fol-
jande lagras:
- uppgifter om abonnent,
- vilken typ av kapaeitet for overforing som har anvants oeh sparbar
tid for anvandandet, samt
- slutpunkter.

Paragrafen reglerar lagringsskyldigheten vid verksamheter som tiIl-
handahaller kapaeitet som ger mojlighet till overforing av IP-paket
for att fa Internetatkomst. Har ar det Fraga om det som i struktu-
ren av lagringsskyldigheten (se avsnitt 6.6) benamns anslutnings-
form.
Fragan om uppgifter om abonnent behandlas i avsnitt 6.12.1. Det

ror sig om samma typer av uppgifter som ska lagras vid telefoni,
meddelandehantering oeh Internetitkomst enligt 4, 7 oeh 8 §§, allt-
sa namn oeh adress samt person- eller organisationsnummer (se
kommentaren ti114 §).
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Fragorna om vilken typ av kapacitet for overJoring som har an-
vants oeh sparbar tid for anvandandet samt slutpunkter behandlas i
avsnitt 6.12.2. Typ av kapaeitet ar exempelvis DSL (vilket i sin tur
kan ske med hjalp av leverantorer av t.ex. bitstromsaeeess), fiber-
optiska anslutningar, 3G (UMTS), GSM (GPRS), vanliga traditio-
nella telefonmodem oeh WLAN (tradlost nat). Begreppet slut-
punkt definieras i 2 § som andpunkt for varje lagringsskyldigs be-
handling av kommunikation. Med det avses den tekniska utrust-
ningen i en fysisk andpunkt som star under leverantorens kontroll
oeh som ar granssnitt mot kund eHer abonnent, sasom telefonvax-
lar, routers, portnummer, utrustningsidentitet, MAC-adresser,
abonnemangsidentitet. Vid Internetatkomst via mobiltelefon eller
mobiltelcfonmodem for 3G (UMTS) oeh for GSM (GPRS) ar
slutpunkterna rorliga. I dessa fall innefattar uppgifter om slutpunk-
ter samma lokaliseringsinformation som vid mobil telefoni (jfr
5 §).

10 §

Forfattningskommentar SOU 2007:76

Lagringsskyldigheten for uppgifter enligt 4-6 §§ galler aven vid miss-
lyekad uppnngning.

I bestammelsen anges att de uppgifter som ska lagras vid telefoni
(4-6 §§), oavsett om det ror sig om fast telefoni, mobil telefoni el-
ler Internettelefoni, ska lagras aven vid misslyekad uppringning.
Fragan behandlas i avsnitt 6.13. Begreppet misslyekad uppringning
definieras i 2 § som sam tal som kopplats fram utan att fa svar eller
samtal som kopplats fram utan att na mottagaren.

11§

Post- oeh telestyrelsen far efter samrad med Rikspolisstyrelsen oeh Da-
tainspektionen meddela verkstallighetsforeskrifter om sakerhet enligt 6
kap. 3 § andra styeket lagen (2003:389) om elektronisk kommunika-
tion.

Enligt den foreslagna 6 kap. 6 e § andra styeket LEK meddelar re-
geringen eHer den myndighet som regeringen bestammer saker-
hetsforeskrifter. Fragan behandlas i avsnitt 8.4. I den nu aktuella
paragrafen anges att PTS far meddela verkstallighetsforeskrifter om
sakerhet enligt 6 kap. 3 § andra stycket LEK. Sadana foreskrifter
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kan exempelvis avse att trafikuppgifterna ska vara enkelt sokbara,
att uppgifterna ska vara logiskt skilda fdn leverantorernas ovriga
verksamhet oeh att endast behorig personal ska ha till gang till upp-
gifterna.
Att trafikuppgifterna bor vara enkelt sokbara syftar bade till en

hog kvalitet i lagringen och till ett hogt integritetsskydd. En god
sokbarhet gor att leverantorerna snabbt kan fa fram de trafikupp-
gifter som ar relevanta nar de brottsbekampande myndigheterna
begar att fa uppgifterna. Genom olika sokbegrepp, som namn och
telefonnummer, ar det mojligt att snabbt soka igenom stora mang-
der med information. Med hogre precision i sokbegreppen okar
traffsakerheten i urvalet. Om sokbarheten ar god kommer, i forhal-
larrde till den totala mangden trafikuppgifter, endast en begransad
mangd uppgifter att tas fram och hanteras vidare av leverantorerna
och de brottsbekampande myndigheterna. Detta minskar risken for
att irrelevant information blir tillganglig for ett manskligt oga.
Trafikuppgifter for brottsbekampning som ar logiskt skilda fdn

de ovriga trafikuppgifter som leverantorerna lagrar tar sikte pa in-
tegritetsskyddet. Sakerheten for lagrade trafikuppgifter paverkas av
var i leverantorernas system trafikuppgiftema finns. Om uppgif-
terna haIls logiskt skilda okar ocksa mojligheterna till en effektiv
sokning. Vissa trafikuppgifter kan behova lagras for flera syften
samtidigt. Precis som fallet ar enligt nuvarande ordning maste leve-
rantoren ha kontrollover med vilket stod varje uppgift finns lagrad.
Sa snart det inte finns nagot lagligt stod for att fortsatta behand-
lingen av uppgifter som lagrats enligt 4-9 §§ maste de utpIanas. Att
uppgifterna bor vara logiskt skilda fdn leverantorernas ovriga verk-
samhet innebar inte att uppgifterna ska finnas pa tva stallen, utan i
stallet att det ar mojligt att klart skilja ut for vilket andamal respek-
tive uppgift finns lagrad. Om uppgifterna efter lagringstidens slut
far sparas enligt andra bestammelser i 6 kap. LEK kan det vara till-
rackligt att uppgifterna i stallet avidentifieras.
Att endast behorig personal har tillgang till trafikuppgifterna tar

sikte pa sakerheten. I 6 kap. 3 § andra styeket foreskrivs att leve-
rantorerna ska vidta sarskilda tekniska och organisatoriska itgarder
for att sakerstalla ett tillrackligt skydd vid behandlingen av lagrade
uppgifter. I det ligger bl.a. ett krav pa att endast sarskilt behorig
personal hanterar uppgifterna. Manga leverantorer har redan i dag
sarskilt avdelad personal som handlagger utlamnande av trafikupp-
gifter. En delleverantorer har sakerhetsskyddsavtal med Sakerhets-
polis en, som resulterar i att cndast sarskild personal har tillgang till

309

..."•.•.•, ,...., ~ ~..•-. "_-,...•---.,.-......•., , -.---.-.->~..~.'¥.- -- •.-'.---~~-.'" ..



310

Forfattningskommentar SOU 2007:76

sadana uppgifter som kan ha betydelse for rikets sakerhet. Leveran-
torerna bor vidta de sarskilda tekniska oeh organisatoriska atgarder
som kravs for att endast sarskilt behorig personal har tillging till
oeh hanterar trafikuppgifterna i systemen oeh vid ett utlamnande.
Det ror sig om atgarder i form av tilltradeskontroll, itkomstkon-
troll, behandlingshistorik oeh loggar m.m.
I paragrafen anges att den kompetens som finns hos Rikspolis-

styrelsen oeh Datainspektionen ska tas till vara i arbetet med sa-
kerhetsforeskrifter. Det framgar av PTS skyldighet att samdda
med de myndigheterna innan foreskrifter meddelas. Aven enskilda
leverantorers synpunkter kan givetvis inhamtas.
PTS mojligheter att meddela foreskrifter for tillsynen i ovrigt pi

omradet for elektronisk kommunikation regleras i 4 § forordning-
en om elektronisk kommunikation.

12 §

Post- och telestyrelsen jar efter samrad med Aklagarmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen i enskilda fall medge undantag fran lagringsskyldig-
heten enligt 6 kap. 6 a §forsta stycket lagen (2003:389) om elektronisk
kommunikation.

Enligt den foreslagna 6 kap. 6 e § andra styeket LEK far regeringen
eller den myndighet som regeringen bestammer i enskilda fall med-
ge undantag fran lagringsskyldigheten (jfr 36 § forordningen om
elektronisk kommunikation oeh 6 kap. 19 § fjarde styeket LEK).
Fragan behandlas i avsnitt 7.2.3.
I den nu aktuella paragrafen anges att PTS i enskilda fall far

medge undantag fdn lagringsskyldigheten. Det ar den enskilde le-
verantoren som kan initiera fragan om undantag genom ansokan
till PTS. Leverantorens lagringsskyldighet galler till dess att PTS
har beslutat om undantag. Bestammelsen ar utformad pi samma
satt som mojligheten till undantag fdn anpassningsskyldigheten
enligt 6 kap. 19 § fjarde styeket LEK. Om PTS beslutar att en viss
leverantor ska vara undantagen fran lagringsskyldigheten innebar
det att levcrantoren over huvud taget inte behover lagra uppgifter.
Undantagen ar tankta for de fall dar en leverantor bedriver en verk-
samhet av sa liten omfattning att det vid en avvagning mellan det
brottsbekampande intresset av att leverantoren lagrar uppgifter oeh
kosmaden for detta inte framstar som rimligt att krava att leveran-
toren fullgor lagringsskyldigheten. Vid en bedomning av vilket in-
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tresse som finns fran de brottsbekampande myndigheternas sida av
att en viss verksamhet anpassas for lagring av trafikuppgifter ar
dessa myndigheters uppfattning helt avgorande. Syftet med lag-
ringsskyldigheten i sig far givetvis inte urholkas. Darfor anges det i
paragrafen att PTS ska samrada med Aklagarmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen innan undantag fran lagringsskyldigheten med-
ges. De namnda myndigheterna kan ocksa inhamta synpunkter fran
andra myndigheter infor ett sadant samdd, t.ex. fran Ekobrotts-
myndigheten, Tullverket och lokal polismyndighet, som har sar-
skild kunskap am viss brottslighet. Innan undantag medges bor
sam regelleverantoren ha uttomt mojligheten att anlita annan for
att fullgora lagringen. Mojligheten att medge undantag kommer
daimed att behova tillampas sparsamt. PTS beslut am att medge
undantag kan tidsbegransas och kan komma att omprovas om verk-
samheten far storre omfattning. PTS beslut am undantag far enligt
22 a § forvaltningslagen (1986:223) overklagas hos allman forvalt-
ningsdomstol. Enligt forslaget till andring av 5 kap. 1 § sekretessla-
gen ska det galla sekretcss for uppgifter som hanfor sig till PTS
verksamhet for provning av fragor am undantag, am det kan antas
att syftet med beslutade eller forutsedda atgarder motverkas eller
den framtida verksamheten skadas am uppgiften rojs (se avsnitt
17.1).

13§

Past- aeh telestyrelsen jar efter samrad med Aklagarmyndigheten,
Ekabrattsmyndigheten, Rikspalisstyrelsen aeh Tullverket meddela fo-
reskrifter am den ersattning sam lagringsskyldiga har ratt till enligt 6
kap. 6 d § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Enligt den foreslagna 6 kap. 6 d § LEK meddelar regeringen eller
den myndighet regeringen bestammer foreskrifter om den ersatt-
ning for utlamnandet som lagringsskyldiga har ratt till. Fragan am
ersattning behandlas i avsnitt 13.8.4.
I den nu aktuella paragrafen anges att PTS far meddela foreskrif-

ter am ersattning. Foreskrifterna bor ges i form av vissa schablon-
belopp. Schablonbeloppen bor bestammas utifran de kostnader
som en leverantor med gada rutiner har i sam band med utlamnande
av trafikuppgifter. Det ror sig t.ex. om kosmader for tekniska sy-
stem for att enkelt kunna soka efter uppgifter som omfattas av
myndighetens begaran, kostnadcr for den personal som ska hantera
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och lamna ut uppgifterna (t.ex. for arbete utanfor kontorstid),
kostnader for att hitta ett gemensamt granssnitt till mottagaren och
kostnader for drift och underhall av de tekniska systemen. Dar-
emot tacker ersattningen inte kostnadema for sjiilvalagringen, dvs.
kostnaderna for att identifiera, spara oeh lagra uppgifterna.
PTS ska samrada med Aklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndig-

heten, Rikspolisstyrelsen (bl.a. Sakerhetspolisen oeh Rikskriminal-
polisen) och Tullverket innan foreskrifterna meddelas. Aven ieve-
rantorers synpunkter bor givetvis vagas in nar ersattningsfragoma
regleras.
Det ar den brottsbekampande myndighet som begar uppgifter

som ska betala ersattning. I en oeh samma utredning kan myndig-
heten behova betala ersattning till flera leverantorer. Myndigheten
kan ocksa behova betala ersattning till samma leverantor vid flera
tillfiillen i samma utredning om begaran sker flera ganger, dvs. nar
det ar fraga om flera beslut om hemlig teleovervakning eller flera
begaran om utlamnande enligt lagen om elektronisk kommunika-
non.
I avsnitt 7.4 behandlas fragan om att en leverantor ska bedriva

verksamheten sa att uppgifterna enkelt kan tas om hand oeh iamnas
ut utan drojsmal (se den foreslagna 6 kap. 19 a § LEK). Det innebar
att overforing av uppgifter fran leverantoren till myndigheten kan
behova ske vid flera tillfallen for att verkstalla en och samma bega-
ran. Ersattningen ska utga for varje begaran oavsett hur manga ut-
lamnanden eller "delleveranser" som behover goras inom ramen for
varje begaran.
Skyldigheten att utge ersattning intrader forst nar den brottsbe-

kampande myndigheten har fatt samtliga uppgifter som kan levere-
ras, dvs. nar leverantoren har helt verkstallt en begaran om utlam-
nande av trafikuppgifter.
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I
Sarskilt yttrande av Hans-Olaf
Lindblom

Lagringsskyldighetens omfattning bor vara noggrant reglerad i
av Riksdagen beslutad lag och endast Riksdagen bor fa besluta
om vasentliga forandringar i lagringsskyldighetens omfattning

Med hansyn till de langtgaende effekter lagring av trafikuppgifter
kan ha for aHa medborgare oeh deras privatliv bor lagringsskyldig-
hetens omfattning noggrant regleras i av Riksdagen beslutad lag
oeh pi ett satt som garanterar att behovet av utvidgningar i lag-
ringsskyldighetens omfattning overvags lika noga. Enligt min me-
ning bor saledes Riksdagens medverkan oeksa kravas for att vasent-
liga andringar av lagringsskyldighetens omfattning ska fa genomfo-
ras. Mot den bakgrunden kan jag inte aeeeptera utredningens fore-
slagna forfattningsreglering. Detta eftersom utredningens lagfor-
slag innehaIler en myeket aUmmt utformad regel i Fraga om vilka
uppgifter som ska lagras oeh som overlamnar till regeringen att
inom en alltfor vid ram besluta om vilka narmare uppgifter om
medborgarnas kommunikation som ska lagras.
Beslutet att lagra kommunikationsuppgifter for att bekampa allvar-

lig brottsligbet ar en extraordinar Jtgard av aldrig tidigare skJdat slag
med bistoriska dimensioner. Det inkraktar pa medborgarnas dagliga
liv oeb kan riskera de grundliiggande varden oeb fribeter som alia eu-
ropeiska medborgare bar oeb vardar.
Dessa ord av Artikel 29-gruppen belyser vilka grundlaggande

varden oeh friheter som nu star pa spel. Att Riksdagens medverkan
oeh beslut ska kravas for sadana ingrepp i enskildas liv framstar
som helt givet. Emellertid innebar forslaget i betankandet att EG-
direktivets myeket detaljerade reglering av vilka uppgifter som ska
lagras genomfors genom bestammelscr i lagen om elektronisk
kommunikation (LEK) som anger att lagringsskyldigheten omfat-
tar uppgifter om abonnemang oeh annan uppgift som angar ett sar-
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skilt elektroniskt meddelande (uppgifter som avses i 6 kap. 20 §
forst styeket 1 oeh 3 LEK). Enlig lagforslaget meddelar regeringen
foreskrifter om lagringsskyldighet. Detta innebar att Riksdagen
overlamnar till regeringen att inom en myeket vid ram bestamma
vilka uppgifter om enskildas kommunikation som ska lagras. Den
rattsliga ramen innebar i sig en vasentlig utvidgning i forhallande
till den lagringsskyldighet som EU beslutat om genom antagande
av lagringsdirektivet (2006/24/EG). Utredningens lagforslag inne-
bar oeksa att Riksdagen overlamnar till regeringen att vid behov
besluta om forandringar av lagringsskyldighetens omfattning. Aven
om utredningen i sitt forslag till forordningsreglering i huvudsak
foreslar en lagringsskyldighet som foljer EG-direktivets krav Finns
det med utredningens lagtekniska utformning en risk for att lag-
ringsskyldigheten i Sverige med tiden kan komma att fa en omfatt-
ning som vasentligt avviker fran EG-direktivet oeh som Riksdagen
da inte haft att sarskilt ta stallning till.
Som framgatt anser jag att det bor vara Riksdagen som beslutar

om lagringsskyldighetens omfattning oeh vasentliga forandringar
av den sasom eventuella avvikelser oeh utvidgningar i forhallande
till EG-direktivet. Det kan ske genom att man i lagen om elektro-
nisk kommunikation (LEK) infor en detaljreglering motsvarande
den i EG-direktivet. Att gora det i 6 kap. LEK passar dock mindre
bra med hansyn till att det kapitlet har rubriken integritetsskydd.
Mot en detal;reglering i LEK kan oeksa anforas forfattningsteknis-
ka skal hanforliga till hur den lagen i ovrigt ar utformad. Ett alter-
nativ kan da istallet vara reglering i en siirskild ny lag med detalje-
rade bestammer om vilka uppgifter som ska lagras oeh de ovriga
bestammelser som foranleds av lagringsdirektivet, sasom bestam-
melser om andamaI, sakerhet oeh utlamnande.

Fragan om bestammeisema om tillgangen till trafikuppgifter
behover andras kriver ytterligare anaIys

Med hinsyn till rattsakerhetsaspekterna oeh mot bakgrund av syf-
tet med lagringsdirektivet anser jag att fragan om bestammelserna
om utlamnade av trafikuppgifter behover analyseras narrnare.
I betankandet gor utredningen bedomningen att den foreslagna

lagringen av trafikuppgifter inte ger anledning au forandra be-
stammelserna om utlamnande enligt lagen om elektronisk kommu-
nikation. Utredningen foresIar att de uppgifter som operatorer
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m.fI. ska vara skyldiga att lagra ska fa lamnas ut inte bara enligt reg-
lerna i 27 kap. 19 § rattegangsbalken utan oeksa enligt 6 kap. 22 §
forsta styeket 2 oeh 3 lagen om elektronisk kommunikation
(LEK).
Forutsattningarna for utlamnande av trafikuppgifter skiljer sig i

vasentliga avseenden at nar det galler utlamnande enligt reglerna i
27 kap. rattegangsbalken oeh de i lagen om elektronisk kommuni-
kation (LEK). Ett udamnande enligt LEK staller inte krav pi att
det ska finn as en skaligen misstankt person, att ltgarden ska bedo-
mas ha synnerlig vikt for utredningen oeh att itgarden enban far
avse enban vissa teleadresser oeh telenat_ Ett utlamnande enligt
LEK forutsatter heller inte krav pa tillsdnd av domstoL Tidigare
utredningar sasom BRU har visat pa dessa skillnader oeh har lam-
nat forslag om upphavande av reglerna i LEK. For den enskilde
skulle det innebara en okad rattsakerhet oeh en forstarkning av in-
tegritetsskyddet. Den obligatoriska lagringsskyldighet som nu fo-
resIas innebar att uppgifter om enskildas kommunikation kommer
att finnas lagrade i en helt annan omfattning an tidigare. Det inne-
bar att det ar an mer angelaget att hgarda skillnaderna i rattsaker-
hetskrav mellan utlamnande enligt rattegangsbalken oeh LEK. Till
detta kommer att syftet med lagringen av trafikuppgifter enligt lag-
ringsdirektivet ar att uppgifterna ska finnas tillgangliga for utred-
ning, avslojande oeh atal av allvarliga brott. Jag utesluter inte att det
medfor att forutsattningarna for utlamnande av trafikuppgifter som
omfattas av lagringsdirektivet maste stallas hogre an vad som nu
galler for uppgifter som operatorerna bevarar for sin verksamhet.
Det kan ifragasattas om utredningens forslag om att lagrade upp-
gifter ska fa lamnas ut enligt LEK ar forenligt med lagringsdirekti-
vets syfte att komma at allvarlig brottslighet. Det galler sarskilt for-
slaget om utlamnande enligt 6 kap. 22 § forsta styeket 2 LEK.
Av ingresspunkt 9 i EG-direktivet framgar att antagandet av ett

instrument om lagring av trafikuppgifter ansetts som en, enligt ar-
tikel 8 i den Europeiska konventionen om skydd for de manskliga
rattigheterna oeh de grundlaggande friheterna, nodvandig atgard. I
ingresspunkt 2S erinras doek om att medlemsstaternas lagar eller
lagstiftningsatgarder om ratten till tillgang till oeh anvandning av
uppgiftcrna maste till fullo respektera de grundlaggande rattigheter
som ar garanterade i den konventionen. Det innebar enligt vad som
narmare anges i samma ingresspunkt ett krav pa att offentliga
myndigheters intrang i ratten till privatliv maste sd i forhallande
till vad som ar nodvandigt oeh proponionerligt oeh darfor tjana

,-
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narrnare angivna, tydliga och legitima syften samt utovas pa ett satt
som ir rimligt och relevant och som inte ar overdrivet i forhallande
till syftet med intranget.
Enligt min mening har utredningen inte utfort en tillracklig ana-

Iys av om de regler for utlamnande som nu foreslas galla for lagrade
trafikuppgifter kommer att vara forenliga med kraven i den Euro-
peiska konventionen om skydd for de manskliga rattigheterna och
de grundlaggande friheterna. Enligt min bedomning kraver en sa-
dan analys med nodvandighet bl.a. en narmare beskrivning av hur
reglerna i LEK om utlamnande hittills tillampats och noggranna
overvaganden kring hur tiilampningen kan komma att forandras av
att operatorerna nu blir skyldiga att lagra och haila trafikuppgifter-
na tillgangliga.
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I Sarskilt yttrande av Per Furberg

Jag ansluter mig till Hans-Olof Lindbloms sarsk.ilda yttrande oeh
vill for egen del tillagga foljande:
Enligt min mening ar det av vikt att lagstiftningen gor en tydlig

atskillnad mellan de uppgifter som maste lagras enligt lagringsdi-
rektivet oeh de uppgifter som vi i Sverige valjer att pa annan grund
infora en lagringsskyldighet for.
Den skarpa sk.illnad som foljer av berorda direktiv, mellan ett

bevarande enligt kraven i lagringsdirektivet respektive lagring med
stod av undantagsbestammelsema i direktivet om integritet oeh
elektronisk kommunikation, kommer emellertid inte till narmare
uttryek i utredningsforslaget. Den forfattningstekniska losningen
for samman dessa olika kate gorier av uppgifter under samma be-
stammelser. Dartill har motiven for forslagen i vissa fall utformats
sa att det som ett "andrahandsaltemativ" - om viss uppgift inte
skulle omfattas av lagringsdirektivet - gors gallande att det i vart
fall finns stod i artikel 15.1 i direktivet om integritet oeh elektro-
nisk kommunikation for en lagring (se t.ex. avsnitt 6:14). Utred-
ningen redovisar dock inte nagon narmare genomgang av de forut-
sattningar som maste vara uppfyllda for att kunna infora en lag-
ringsskyldighet med stod av undantagsbestammelsema i art ike I
15.1 oeh inte heller av hur lange lagring kan ske med ett sadant
rattsligt stod. Enligt min mening ar forutsattningarna i dessa delar
inte tillraekligt genomlysta.
U tredningen har gjort sadana extensiva tolkningar av artikel 11 i

lagringsdirektivet - dar det foreskrivs att artikel 15.1 i direktivet
om integritet oeh elektronisk kommunikation inte skall tillampas
pa "uppgifter sam specifikt skall lagras" enligt lagringsdirektivet
(kursiverat har) _ att direktivets detaljerade upprakningar synes ha
uppfattats narmast som exempel, inte som en avgransning av vad
som "speeifikt" skall fa lagras. Jag ifragasatter dessa tolkningars

riktighet.
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Vidare bor den argumentation fran effektivitetssynpunkt som
utredningen for fram i flera olika avsnitt uppmarksammas. Betan-
kandet innehaller visserligen ett inledande oeh ett avslutande av-
snitt om integritetsfragor. Iovrigt praglas beskrivningarna emeller-
tid av citat fran BRU dar rader av skal for en okad oeh effektivare
anvandning av trafikuppgifter i brottsutredningar raknas upp oeh
stods av forstarkande ord, utan motsvarande upprakningar av de
integritetshansyn som maste stallas mot cffektivitetsskalen. Jag de-
lar inte den bedomning som dessa upprakningar indirekt ger ut-
tryek for.
Slutligen vill jag papeka att utredningens genomgang av vilka

som skall anses vara lagringsskyldiga ger vid handen att en bety-
dande grazon kommer att finnas. Denna torde komma att drabba
sadana mindre aktorer som vanligtvis saknar resurser for rattsut-
redningar. Dessa oklarheter kan dessutom komma att utgora hin-
der i utveeklingen av nya elektroniska tjanster som tillhandahalls
fran Sverige. Nar en tjanst hamnar i denna grazon torde tillhanda-
haIlaren i stallet komma att forlagga tjansten till andra lander an
Sverige. Frigan blir oeksa av betyde1se fran integritetssynpunkt.
Enligt min mening behover arendet beredas ytterligare i denna del.
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Kommittedirektiv

Genomforande av EG:s direktiv om D·Ir.
lagring av trafikuppgifter 2006:49

Beslut vid regeringssammantrade den 18 maj 2006

Sammanfattning av uppdraget

En sarskild utredare rar i uppdrag att lamna fdrslag till hur Eu-
ropaparlarnentens oeh nidets direktiv 2006/24IEG om lagring av
uppgifter som genererats eller behandlats i samband med till-
handaMllande av allmant tillgangliga elektroniska kommunika-
tionstjanster eller allmanna kommunikationsnat oeh om andring
av direktiv 2002/58/EG4 skall genomfdras i svensk riirt.
Utredaren skall liimna fdrslag till de fdrfattningsandringar

som iir nodvandiga oeh ovriga atgiirder som direktivet kan ge
anledning till. Utredningens arbete skall ske i niira samverkan
med berorda myndigheter, naringsliv oeh f6retradare fdr beror-
da branseher. Utredaren skall fdlja det arbete som EU:s organ
Deh medlemsstatema kan komma art initiera med anledning av
de nationella genomtorandena av direktivet.
Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007.

F
!r

• EUT L lOS, 13.4.2006, s. 54 (Celex 32006L0024).
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EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter

Efter bombattentaten i Madrid den 25 mars 2004 fiek radet for
rattsliga oeh inrikes fragor (RlF) i uppdrag av Europeiska ridet
att snarast anta gemensamma atgarder om lagring av trafikupp-
gifter. Ett antal lander, dliribland Sverige, utarbetade ett forslag
som presenterades under sommaren 2004 oeh som forhandlades
under 2004 oeh 2005.
Europaparlamentet oeh radet antog den 15 mars 2006 direk-

tiv 2006/24/EO om lagring av trafikuppgifter. Direktivet syftar
till att harmonisera medIemsstatemas regier om de skyldigheter
som leverantOrer av allmant tillgangliga elektroniska kommuni-
kationstjanster eUer aUmanna kommunikationsnat har att lagra
vissa uppgifter som genereras eHer behandlas i samband med att
en kommunikation sker per fast eHer mobil telefoni, eller pa
Internet. Med uppgifter avses i direktivet trafik- oeh lokalise-
ringsuppgifter samt de uppgifter som behovs for att identifiera
en abonnent eller anvandare (nedan anvands begreppet trafik-
uppgifter; samtliga ovannlimnda uppgifter avses emellertid).
Tanken lir att se till att trafikuppgifter skall finnas tillgangliga
oeh kunna liimnas ut till de brottsbeklimpande myndighetema
for att de skall kunna avsloja, utreda oeh atala fOr allvarlig
brottslighet, sasom denna definieras i nationell lag. Direktivet
hindrar inte medlemsstatema att i sin nationeHa lagstiftning in-
fora eller behalla en langre gaende lagringsskyldighet for andra
trafikuppgifter an vad som foljer av direktivet, eftersom artikel
15.1 i direktivet 20021581E0 om integritet oeh elektronisk
kommunikation alltjamt galler for dessa delar.
Direktivet anger de kategorier av uppgifter som skall Iagras.

Dessa kategorier lir uppdelade pa fast oeh mobil telefoni samt
Intemetatkomst, e-post oeh Intemettelefoni. De uppgifter som
skaU Jagras svarar framst, eokelt uttryekt, pa fragoma vern
kommunieerade med vern, niir skedde det, var befann sig de
som kommunieerade med varandra oeh vi/ken typ av kommuni-
kation anvandes vid tillfallet. Lagringsskyldigheten omfattar
inte innehilllet i en kommunikation. Direktivet anger lagringsti-
den for alia kategorier av trafikuppgifter till minst sex manader
oeh hogst tva ar, med mojlighet att ha en tidsbegransad langre

•
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lagringstid vid sarskilda omstandigheter. Dessa atgarder skall i
sadana fall godkannas av EG-kommissionen.
Direktivet innehaller oeksa bestammelser om bl.a. skydd av

personuppgifter. statistik oeh utvardering.

Behovet av en utredning

I svensk lagstiftning finns inga krav pa art nat- oeh tjansteleve-
rantorer skall anpassa sin verksamhet for art kunna lagra histo-
riska traflkuppgifter for brortsbekampningsandamal. Tviirtom
galler enligt 6 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kom-
munikation som huvudregel art trafikuppgifter skall utplilnas
cHer avidentifieras nar de inte langre behOvs fOr art overfora ert
elektroniskt meddelande. Undantag fran denna ordning galler
enligt 6 kap. 6 oeh 8 §§ samma lag om uppgiftema behovs t.cx.
for fakturering. betalning av samtrafikavgifter eller for att for-
hindra eller avsloja obehorig anvandning avert nat eller en
tjanst. I den man trafikuppgifter finns kvar, kan polis oeh aIda-
gare fa tillgang till dessa t.ex. efter ett beslut om hemlig tele-
overvakning enligt 27 kap. rattegiingsbalken. Aven om en nat-
oeh tjansteleverantor enligt 6 kap. 19 § lagen om elektronisk
kommunikation skall anpassa sin verksamhet sa att ett beslut
om hemlig teleovervakning kan verkstallas (s.k. anpassnings-
skyldighet) innebar det inget krav pa att trafikuppgifter maste
lagras (se prop. 2002/03:74 s. 39). Anpassningsskyldigheten
avser endast overvakning i realtid. For Sveriges del medfor di-
rektivets krav pa att historiska trafikuppgifter skall lagras sale-
des ett behov av andringar i lag.
Nat- och tjansteleverantorers anpassningsskyldighet enligt 6

kap. 19 § lagen om elektronisk kommunikation omfattar enbart
dem som tillhandahaller allmanna kommunikationsnat eller
tjanster inom siidana nat; vid tjanster finns vissa begransningar i
anpassningsskyldigheten nar det galler datakommunikation. Det
skall jamfOras med direktivet som inte innehaller nagra sadana
begransningar. Detta innebar saledes att anpassningsskyldighe-
ten maste utokas till att aven omfatta de krav som direktivet
anger betraffande historiska trafikuppgifter.
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Enligt direktivet skall tillgangen till trafikuppgifter regleras i
nationell ratt, med beaktande av Europeiska konventionen om
skydd for de manskliga rattigheterna och de grundHiggande fri-
hetema (Europakonventionen). Polis och Aklagare kan i dag fa
tillgang till historiska trafIkuppgifter fran en nat- eller tjanstele-
verantor enligt vissa bestiimmelser i lag. Som nlimnts ovan kan
det ske efter ett domstolsbeslut om hemlig teleovervakning en-
ligt 27 kap. 19 § rattegangsbalken, varvid bl.a. som huvudregel
kriivs att det finns en person som ar skaligen misstankt for brott
med ett minimistraff om sex manaders tangelse. TrafIkuppgif-
tema kan aven inhamtas genom att den tystnadsplikt som alig-
ger nat- och tjansteleverantOrer enligt 6 kap. 20-21 §§ i lagen
om elektronisk kommunikation bryts, se 6 kap. 22 § samma lag.
For detta kravs att utredningen avser ett brott vars minimistraff
ar tva ars fangelse. Uppgifter om abonnemang kan dock Himnas
ut om fangelse ar foreskrivet for brottet och det bedoms kunna
foranleda annan paf6ljd an boter.
Om det ar en myndighet som bedriver televerksamhet galler

sekretesslagens (1980:100) bestammelser (se 9 kap. 8 § och 14
kap. 2 § fjarde och femte styckena namnda lag).
Syftet med direktivet liT att trafikuppgifter skalliagras for att

kunna lamnas ut och anvandas i utredningar av allvarlig brotts-
lighet. Vad som ar allvarlig brottslighet liT upp till varje stat att
avgora, men enligt en fOrklaring till direktivet skall hansyn tas
till den lista som finns i artikel 2 i rambeslutet om en europeisk
arresteringsorder och overlamnande mellan medlemsstatema
(2002/5841RIF), vilket kan medfora att vissa overvaganden kan
behova goras vid det nationella genomforandet av direktivet.
De kostnader som uppkommer for nat- och tjansteleveranto-

rer i samband med att de skall anpassa sin verksamhet enligt 6
kap. 19 § lagen om elektronisk kommunikation belastar i dag
nat- och tjansteleverantOrema. Daremot kan dessa krava ersatt-
ning vid verkstallighet av ett beslut om hemlig teleovervakning
eller vid utllimnande av uppgifter enligt 6 kap. 22 § samma lag.
Det saknas daremot bestammelser i lag elIer annan forfattning
om vilken niva pa ersattningen som nat- och tjansteleverantO-
rerna kan krava i ett enskilt fall. Direktivet reglerar inte kost-
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nadsfragan i migot avseende, men ett genomfOrande av direkti-
vet medfor att avervaganden i dessa fragor maste ske.
Enligt 6 kap. 2 § lagen om elektronisk kommunikation galler

bestammelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Denna lag
genomtOr direktivet 95/46/EG om skydd fOr enskilda personer
med avseende pa bebandling av personuppgifter ocb om det fria
flodet av sMana uppgifter (dataskyddsdirektivet), vars syfte
bl.a. ar att skapa ett skydd vid behandling av personuppgifter.
Genom lagen om elektronisk kommunikation genomfors aven
direktivet om integritet och elektronisk kommunikation
(2002/58/EG) som kompletterar dataskyddsdirektivet. Enligt
direktivet om lagring av trafikuppgifter skall bestiirnmelserna
0m skydd vid bebandling av personuppgifter enligt de namnda
direktiven aven galla vid lagring av historiska trafikuppgifter.
Med hansyn till art stora mangder trafikuppgifter kommer att
lagras under en langre tid kan det finnas skai art narmare se over
om det behavs ytterligare skyddsregler, inklusive regler om in-
formationssakerhet.

Tidigare utredningsarbete

Genom kommittedirektiv som beslutades den 7 december 2000
(dir. 2000:90) upprattades Beredningen fOr rattsvasendets ut-
veckling (BRU). En huvuduppgift for BRU var att aka effekti-
viteten och kvaliteten i rattsvasendets arbete. Genom aren har
BRU lagt fram ctt flertal forslag. Ibetankandet Okad effektivi-
tet och dittssakerhet i brottsbekampningen (SOU 2003:74) fore-
slar BRU bl.a. att verksUillighet av beslut om hemlig teleavlyss-
ning och hemlig teleavervakning samt utlamnande av uppgifter
enligt 6 kap. 22 § lagen om elektronisk kommunikation skall
ske utan kostnader for de brortsbekampande myndigheterna.
Denna fraga bereds inom Regeringskansliet (Justitiedeparte-
mentet).
Genom tillaggsdirektiv den 20 november 2003 (dir.

2003:145) fick BRU i uppdrag att bl.a. gara en aversyn av det
regelverk som styr de brottsbeklimpande myndigheternas moj-
ligheter art Ia tillgang till innehallet i och uppgifter om elektro-
nisk kommunikation. I maj 2005 overliirnnades betankandet
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Tillgfmg till elektronisk kommunikation i brottsutredningar
m.m. (SOU 2005:38). I betankandet fdreslas en modernisering
av rattegangsbalkens terminologi i de bestlimmelser som regle-
rar bl.a. hemlig teleovervakning. Anpassningsskyldigheten vid-
gas till att omfatta de verksamheter som i dag kan bli foremal
for ett beslut om hemlig teleovervakning. Vidare fdreslas art
tillgangen till trafikuppgifter uteslutande skall regleras i 27 kap.
rartegangsbalken, vilket innebar art motsvarande bestlimmelser i
lagen om elektronisk kommunikation i huvudsak fors over till
rlittegangsbalken. En lindring som dock foreshis lir art polis- och
aklagarmyndighet alltid skall kunna Ia tillgang till uppgifter om
abonnemang oavsert vilken piifoljd brortet kan foranleda.
BRU foreslar art nat- och tjlinsteleverantOrema aven fortsart-

ningsvis skall sta fdr de anpassningskostnader som kravs. For-
slaget kommer enligt beredningen art leda till okade kostnader
for dessa, men kostnadema kommer art kunna foras over till
abonnentema och fdr dem bli rorsumbara.
Med hlinsyn till de da pagaende forhandlingama om det di-

rektiv om lagring av trafikuppgifter som nu antagits lamnade
BRU inte nagra forslag i fragan om skyldigheten for nat- och
tjansteleverantorer art bevara trafikuppgifter under viss tid for
brortsbeklimpande lindamat, aven om denna fraga omfattades av
tilliiggsdirektivet. BRU beskrev dock det stora behovet for de
brortsutredande myndighetema att Ia tillgang till trafikuppgifter
i fOrundersokningar och de problem som bristen i nuvarande
lagstiftning innebar i derta avseende.
BRU:s betankande bereds nu inom Regeringskansliet (Justi-

tiedepartementet).

Uppdraget

Utredaren skall ta stiillning till hur direktivet om lagring av tra-
fikuppgifter skall genomfOras i svensk ratt och lamna forslag till
de forfattningslindringar som behOvs.
Syftet med direktivet, dvs. att siikerstalla att historiska trafik-

uppgifter finns tillgiingliga och kan liimnas ut i brottsutredning-
ar vid misstanke om allvarliga brott, lir utgangspunkten vid ge-
nomforandet av direktivet. GenomfOrandet skall ske med hiin-
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syn till den tekniska utveeklingen som sker inom omradet fOr
elektronisk kommunikation. Utredaren skall oeksa beakta beho-
vet av en val fungerande konkurrens pa marknaden i allmanhet
samt hur fOrslagen i utredningen paverkar konkurrensen mellan
stora oeh sma aktorer oeh mojligheten till marknadstilltrade.
Utredaren skall vidare ta hiinsyn till hur f6rslagen paverkar sa-
val etablerade som presumtiva aktorers investeringsvilja.
De bestammelser som utredaren fOreslar skall i mojligaste

man vara teknikneutrala. Samtidigt skall utredaren beakta be-
hovet av tydliga oeh val avgransade regler.
Med hansyn till att stora mangder trafikuppgifter skalliagras

skall utredaren i anslutning till sina f6rslag belysa de integritets-
-aspekter som aktualiseras. Detta skall ske med utgangspunkt i
2 kap. regeringsformen samt artikel 8 i Europakonventionen sa
att det nationella genomfarandet av direktivet ar f6renligt med
dessa stadganden. Utredaren kan darvidlag fOresla regler som
syftar till att starka skyddet oeh motverka missbruk av person-
uppgiftema oeb som ar farenliga med dataskyddsdirektivet
(95/46/EG) oeb direktivet om integritet oeb elektronisk kom-
munikation (2002/S8IEG), till vilka direktivet om lagring av
trafikuppgifter hanvisar.

Anpassningsskyldigheten

Utredaren skaH utforma en anpassningsskyldighet fOr nat- oeb
tjansteleverantorer nar det galler lagring av historiska trafik-
uppgifter enligt direktivet. I de fOrslag som utredaren lagger
fram skall malsattningen vidare vara att trafikuppgiftema skall
lagras endast bos en nat- eller tjansteleverantor oeb inte bos fle-
ra sadana aktorer samtidigt. Nar det galler bur lang tid uppgif-
tema skall lagras bor utgangspunkten fOr utredarens arbete vara
att lagringstiden inte skall understiga ett ar for nagon typ av tra-
fikuppgift. Andra lagringstider ar doek mojliga om detta be-
doms vara l1impligt.
Historiska trafikuppgifter ar ofta av grundlaggande betydelse

vid utredning av allvarlig brottslighet. Det ar danar av stor vikt
att den anpassningsskyldighet som utformas resulterar i att de
brottsbekampande myndighetema tar tillgang till den informa-

•
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tion de behover. Vissa typer av trafikuppgifter omfattas dock
inte av direktivets lagringsskyldighet. Utredaren skaU darfor
utifran artikel 15.1 i direktivet om integritet oeh elektronisk
kommunikation (2002/S8IEG) analysera de brottsbekiimpande
myndigheternas behov av att fa tillgang till traftkuppgifter som
inte uttryckligen foljer av direktivets lagringsskyldighet. Lag-
ringsskyldigheten skall emeUertid inte omfatta andra traflkupp-
gifter an sadana som myndigheterna kan ha tillgang till i dag
oeh som avser fast och mobil telefoni, samt Internetatkomst, e-
post oeh Internettelefoni.
Nar det sedan gailer vern som skalliagra de olika trafikupp-

gifterna anger direktivet leverantorer av a/lmiinna kommunika-
tionsnat eller allmiint tillgangliga elektroniska kommunikations-
tjanster. I detta ligger en begransning i vilka nat- oeh tjanstele-
verantorer som skaU omfattas av anpassningsskyldigheten. Av
samma skal som anges ovan om de brottsbekampande myndig-
heternas behov av att fa till gang till viktig information, skall
utredaren overvaga om sadana nat- oeh tjansteleverantorer som
inte omniimns i direktivet bor omfattas av en skyldighet att lag-
ra och liimna ut traftkuppgifter.

Kostnadsfragan

Ett genomf6rande av direktivet kommer att medfOra kostnader
dels for att genomfOra den anpassningsskyldighet som direkti-
vet medfor, dels vid utlamnandet av trafikuppgifter i varje en-
skilt arende.
I dag star nat- oeh tjansteleverantOrerna for den anpassnings-

kostnad som fOljer av lagen om elektronisk kommunikation.
Detta gaUer dock endast hemlig teleovervakning i real tid efter-
som anpassningsskyldigheten inte omfattar ett krav att Jagra
historiska trafikuppgifter. Daremot kraver dessa leverantOrer
som huvudregel ersattning nar uppgifterna, i den man de finns,
skail tas fram oeh Jamnas ut till de brottsbekampande myndig-
hetema.
Utredaren skall analysera vilka kostnader som uppstar till

fOljd av de fOrslag som laggs fram nar det galler att Jagra histo-
riska trafikuppgifter oeh att liimna ut trafikuppgifterna i enskil-
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da arenden. Utifnm dessa kostnadsberakningar skall utredaren
toresla hur kostnadema skall fordelas mellan det allmanna oeh
nat- oeh tjiinsteleverantorerna. Utredaren skall analysera oeh
redogora for olika alternativ till hur kostnaderna kan fordelas
samt de for- oeh naekdelar de olika altemativen medfor. Nar det
galler fragan om vern som skall sta for kostnaderna skall utreda-
ren sarskilt beakta vilken losning som blir sarnhallsekonomiskt
mest kostnadseffektiv.

Ovrigafragor

Direktivet anger att det ar upp till medlemsstatema att i sin na-
tionella lagstiftning reglera rorutsattningama att Ia tillgang till
trafikuppgiftema. Utgangspunkten ar att de fOrutsattningar som
galler i dag fOr att Ia tillgang till trafikuppgifter aven skall galla
fOrde ytterligare trafikuppgifter som kommer att lagras till foljd
av direktivet. Utredaren skall emellertid analysera om direkti-
vets hanvisning till Europakonventionen bor medfora iindringar
i de forutsattningar som galler for de brottsbekiimpande myn-
dighetema att fit tillgang till trafikuppgifter i ett enskilt arende.
Skulle utredaren vidare finna att direktivets fokus pa allvarlig
brottslighet oeh den koppling som gors till den lista over brott
som finns i rambeslutet om en europeisk arresteringsorder oeh
overlamnande mellan medlemsstatema (2002/584IRIF) motive-
rar lagandringar i detta avseende, far utredaren foresla nodvan-
diga lagiindringar.
Utredaren skall, utover vad som ovan har beskrivits narmare,

ta stallning till om det kravs ytterligare atgarder ror direktivets
genomforande i svensk lagstiftning.

Arbetsformer och redovisning av uppdraget

Forutom att utredaren skall arbeta med experter, sakkunniga
oeh referensgrupper skall utredaren sarskilt uppmarksamma be-
hovet av samrad med berorda myndigheter samt med fOretrada-
re for berorda branseher oeh med naringslivet. Utredaren skall
ocksa folja det arbete som EU:s organ oeh medlemsstaterna
kan komma att initiera med anledning av de nationella genom-
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forandena av direktivet, t.ex. den s.k. artikel 29-gruppen, vilken
har inrattats som ett radgivande organ inom EU med stOd av
artikel 29 i dataskyddsdirektivet.
Till stad for sina bedomningar skall utredaren inhiimta upp-

lysningar om den rattsliga regleringen av motsvarande atgarder
oeh planerade fOrandringar i den nationella ratten i nagra av de
narliggande EU-landema, fOretradesvis Danmark, Finland oeh
de baltiska statema men ocksa i nagra andra jamforbara lander.
Utredaren skall under arbetet folja den fortsatta beredningen

av BRU:s fOrslag i betiinkandena Okad effektivitet oeh rattssa-
kerhet i brottsbekampningen (SOU 2003:74) oeh Tillgang till
elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. (SOU
2005:38). Utredaren skall vidare beakta det arbete som bedrivs
av den parlamentariska kommitte som har i uppdrag att kartlag-
ga oeh analysera sadan lagstiftning som beror den personliga
integriteten (dir. 2004:51). Utredaren skall oeksa uppmiirksam-
rna pclgaende arbeten oeh lagforslag samt sadana utredningar
som initieras under arbetets gang pa narliggande omraden.
I den man lagforslagen fOrvantas leda till kostnadsokningar

for det allmanna skall utredaren f6reslcl hur dessa skall finansie-
ras. Andra konsekvenser vid genomforandet av direktivet skall
presenteras enligt bestiimmelsema i kommittefOrordningen
(1998:1474).
Uppdraget skall redovisas senast den 1 april 2007. Utredaren

ar emellertid fri att dessforinnan, om utredaren finner detta moj-
ligt, lamna ett delbetiinkande som avser genomforandet av di-
rektivet i de delar som galler fast oeh mobil telefoni.

(Justi tiedepartementet)
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Kommittedirektiv

Tillaggsdirektiv till Trafikuppgifts-
utredningen (Ju 2006:04)

Dir.
2007:37

Besiut vid regeringssamrnantriide den 15 mars 2007

Forllingd tid lor uppdraget

Med stOd av regeringens bemyndigande den 18 maj 2006 gay che-
fen fdr Justitiedepartementet en sarskild utredare i uppdrag att
lamna f6rsiag till hur Europaparlamentets och nidets direktiv
2006/24IEG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som ge-
nererats eller behandlats i samband med tillhandahiUlande av all-
mant tillgangliga elektroniska kommunikationstjanster eller all-
manna kommunikationsnat och om andring av direktiv
2002/58/EG (EUT L 105, 13.4.2006, s. 54, Celex 32006L0024)
skall genomf6ras i svensk ratt (dir. 2006:49). Uppdraget skulle re-
dovisas senast den 1 april 2007.
Utredningen har antagit namnet Trafikuppgiftsutredningen (Ju

2006:04).
Utredningstiden f6rlangs. Uppdraget skall i stiillet redovisas se-

nast den 1 november 2007.

~-

(Justitiedepartementet)
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Statens offentliga utredningar 2007
Kronologisk Jorteckning

1. Telefonforsaljning. Jo.
2. Fran soeialbidrag till arbete.
+ Bilaga. Fordjupningsstudier.
+ Uttlast. Sammanfattning. S.

3. Foraldraskap vid assisterad befrukt-
ning.Ju.

4. Trafikinspektionen
- en myndighet for sakerhet oeh skydd
inom transportomradet. N.

5. Summa summarum - en fristaende
myndighet for utredning av anmalningar
om brott av poliser oeh aklagare? Ju.

6. Malsagandebitriidet.
Ett aktivt stod i rattsproeessen.Ju.

7. Den nya inskrivningsmyndigheten. M.
8. N ya forutsattningar for ekobrons-
bckampning. Ju.

9. Svenskan i varlden. UD.
10. Hallbar samhallsorganisation med
utveeklingskraft. Fi.

11. Regional utveekling oeh regional
samhallsorganisation. Fi

12. Halso- oeh sjukvarden. Fi.
13. Staten oeh kommunerna - uppgifter,
struktur oeh relation. Fi.

14. Renovering av bostadsmarknad efterlyses!
Om ungas mojligheter till en egen bostad.
Rapport nr 1:
Om bara nagon kunde saga vad jag ska
gora for an fa en bostad s£ skulle jag gora
det.
Rapport nr 2:
:-'Uste man ha rur?
Studier av yngre pa bostadsmarknaden
i svenska stader.
Rapport nr 3:
Effektiv bostadsserviee oeh formedling
av bostader - ur ett dubbelt anvandar-
perspektiv.
Rapport nr 4:
Unga vuxna pa bolanemarknadcn. M.

15. Stod for framtiden - om forutsattningar
for jamstalldhetsintegrering.

..

Idebolt:
Jamstalld medborgarserviee. Goda rad om
jamstalldhetsintegreringen. En idebok
for ehefer oeh strateger.
Metodbok:
JiimStod Praktika. Metodbok for jam-
stalldhetsintegrering. IJ.

16. Andrad konstillhorighet - forslag till ny
lag.S.

17. .A.ktenskap for par med samma kon.
Vigselfclgor. Ju.

18. Arbetsmarknadsutbildning for bristyrken
oeh insatser for arbetslosa ungdomar. N.

19. Friskare tander - till rimliga kostnader. S.
20. Administrativa sanktioner pa yrkesfiskets

omrade.Jo.
21. GMO-skador i naturen oeh Miljobalkcns

forsakringar. M.
22. Skyddet for den personliga integriteten.

Kartlaggning oeh analys. Del 1+ 2. Ju.
23. Genomforande av tredje penningtvatts-

direktivet. Fi.
24. Veterinar faltverksamhet i nya former.Jo.
25. Plats for tillviixt? Fi.
26. Alternativ tvistlosning. Ju.
27. Auktorisation av patentombud. N.
28. Tydliga mal oeh kunskapskrav i grund-

skolan. Forslag till nyu mil- oeh uppfolj-
ningssystem. U.

29. Hur tillampas expropriationslagens
ersattningsbestammelscr? Ju.

30. Tva nya statliga speeialskolor.
+ Uittlast+ Daisy. U.

31. Alltid redo! En ny myndighet mot
olyekor oeh kriser. Fo.

32. Tillviixt genom turistnaringen. N.
33. Slapvagnskorning med B-korkort

- nar kan de nya EU-reglerna boria
tillampas? N.

34. Skolgang for barn som skall avvisas eller
utvisas. Ju.



61. Deluppfoljning 2 av den kommunal-
ekonomiska utjamningen - med forslag
till forandringar i kostnadsutjamningen.
Fi.

62. Utjamning av kommunernas LSS-kost-
nader - oversyn och forslag. Fi.

63. En battre viltforvaltning med inriktning
paalg.Jo.

64. Studiestodsdatalag. U.
65. Domstolarnas handlaggning av arenden.
Ju.

66. Rorelser i tiden. IJ.
67. Regeringsformen ur ett konsperspektiv.

En overgripande genomgang.Ju.
68. Ett decennium med personval.

Erfarenheter oeh utfall. Ju.
69. Bestammelser om domstolarna

i regeringsformen. Expertgruppsrapport.
Ju.

70. Framtidens flygplatser - utveckling av det
svenska flygplatssystemet. N.

71. En starkare foretagsinteckning. Ju.
72. Kommunal kompetens i utveckling. Fi.
73. Kostnader for personlig assistans.
Skarpta regler for utbetalning, anvandning
oeh aterbetalning av assistansersattning. S.

74. UppIatelse av den egna bostaden. Fi.
75. Att styra staten - regeringens styming
av sin forvaltning. Fi.

76. Lagring av trafikuppgifter for brotts-
bekampning. Ju.

35. Flyttning oeh pendling i Sverige. Fi.
36. Bioenergi fran jordbruket - en vaxande

resurs. + Bilagedel. Jo.
37. Vlrd med omsorg - mojligheter oeh

hinder.S.
38. Kunskapslaget pi karnavfallsomradet

2007. Nu levandes ansvar, framtida
generationers frihet. M.

39. Framtidens polis. Ju.
40. Valsystem oeh representationseffekter.

En jamforande studie av 25 lander. Ju.
41. Misstroendeforklaring oeh regerings-

bildning 1994-2006.
Regeltillampning oeh forfattnings-
politiska alternativ. Ju.

42. Fran statsminister till president?
Sveriges regeringsehef i ett jamforande
perspektiv. Ju.

43. Battre arbetsmiljoregler II.
Skyddsombud, bestallaransvar,
byggarbetsplatser m.m. A.

44. Tsunamibanden. Fi.
45. Utokat e1ektroniskt informationsutbyte.

Fi.
46. Ansvarsfragan vid odling av genmodifiera-

de grodor. J o.
47. Den osynliga infrastrukturen
- om forbattrad samordning av offcntlig
IT-standardisering. N.

48. Patientdata och lakemedel m.m. S.
49. Organisationsform for VTI oeh SIKA. N.
50. Mangfald ar framtiden. Ku.
51. Riksbankens finansiella oberoende. Fi.
52. Beslutanderiitt vid gcmcnsam vardnad

m.m.Ju.
53. Sjukhusens lakemedelsforsorjning. S.
54. Barnet ifokus

En skarpt lagstiftning mot barn porno-
grafi.Ju.

55. Betalningstider i naringslivet. N.
56. Revisionsutskott m.m.; Gcnomforande

av 2006 !Irs revisorsdirektiv. Ju.
57. Etiskt godkannande av djurforsok
- nya former for overprovning. Jo.

58. Hamnstrategi - strategiska hamnnoder
i det svenska godstransportsystemet. N.

59. Strategiska godsnodcr i det svenska
transportsystemet - ett framtids-
perspektiv. N.

60. Sverige infor klimatforandringarna - hot
oeh mojligheter. DVD medfoljer. M.
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Statens offentliga utredningar 2007
Systematisk Jorteckning

Justitiedepartementet

Foriildraskap vid assisterad befruktning. [3]
Summa summarum - en frist£ende myndighet
for utredning av anmalningar om brott av
poliser och aklagare? [5]

Malsagandebitradet.
Ett aktivt stod i rattsprocessen. [6]

Nya forutsattningar for ekobrottsbekampning.
[8]

Aktenskap for par med samma kon.
Vigselfragor. [17]

Skyddet for den personliga integriteten.
Kartlaggning oeh analys. Dell +2. [22]

Alternativ tvistlosning. [26]
Hur tillampas expropriationslagens ersatt-
ningsbestammelser? [29]

Skolgang for barn som skall avvisas eller
utvisas.[34]

Framtidens polis. [39]
Valsystem och representationseffekter.
En jamforande studie av 25 lander. [40]

Misstroendeforklaring oeh regeringsbildning
1994-2006.
Regeltillampning oeh forfattningspolitiska
alternativ. [41]

Fran statsminister till president?
Sveriges regeringsehef i ett jamforande
perspektiv. [42]

Bcslutandcratt vid gemensam vardnad m.m.
[52]

Barnet i fokus
En skarpt lagstiftning mot barnpomo-
grafi. [54]

Revisionsutskott m.m.; Genomftirande av
2006 ars revisorsdirektiv. [56]

Domstolarnas handlaggning av arenden. (65)
Regeringsformen ur ett konsperspektiv.
F.novergripande genom gang. [67]

Ett decennium med personval.
Erfarenheter oeh udall. [68]

Bestammelser om domstolarna i regerings-
formen. Expertgruppsrapport. [69]

En starkare foretagsinteckning. [71]
Lagring av trafikuppgifter for brotts-
bekampning. [76]

Utrikesdepartementet

Svenskan i varlden. [9]

Forsvarsdepartementet

Alitid redo! En ny myndighet mot olyekor
oeh kriser. [31]

Socialdepartementet

Fran soeialbidrag till arbete.
+ Bilaga. Fordjupningsstudier.
+ Lattlast. Sammanfattning. [2]

Andrad konstillhorighet - forslag till ny lag.
[16)

Friskare tander - till rimliga kostnader. [19]
Vard med omsorg - mojligheter oeh hinder.
[37J

Patientdata oeh lakemedel m.m. [48]
Sjukhusens lakemedelsforsorjning. [53]
Kostnader for personlig assistans.
Skarpta rcgler for utbetalning. anvandning
oeh :1.terbetalning av assistansersattning.
[73]

Finansdepartementet

Hallbar samhallsorganisation med utveeklings-
kraft. [10]

Regional utvcckling och regional samhalls-
organisation. [11]

Hilso- oeh sjukvarden. [12]
Staten oeh kommunerna - uppgifter. struktur
oeh relationer. (13)

Genomforande av tredje penningtvatts-
direktivet. [23]

Plats for tillvaxt? (25)
Flyttning oeh pendling i Sverige. [35)
Tsunamibanden. [44]
U t6kat e1ektroniskt informationsutbyte. (45)



Riksbankens finansiella oberoende. [51]
Deluppfoljning 2 av den kommunal-
ekonomiska utjamningen - med forslag
till forandringar i kostnadsutjamningen.
[61]

Utjamning av kommunernas LSS-kostnader
- oversyn oeh forslag. [62]

Kommunal kompetens i utveekling. [72]
Upplatelse av den egna bostaden. [74]
Att styra staten - regeringens styrning av sin
forvaltning. [75]

Utbildningsdepartementet

Tydliga mll oeh kunskapskrav i grundskolan.
Forslag till nytt mal- oeh uppfoljnings-
system. [28]

Tva nya statliga speeialskolor.
+ Liittliist+ Daisy. [30]

Studiestodsdatalag. [64]

Jordbruksdepartementet

Telefonforsaljning. [1]
Administrativa sanktioner pa yrkesfiskets
omdde. [20]

Veterinar faltverksamhet i nya former. [24]
Biocnergi frio jordbruket - en vaxande resurs.
+ Bilagedel. [361

Ansvarsfdgan vid odling av genmodifierade
grodor. [46]

Etiskt godkiinnande av djurforsok
- nya former for overprovning. [57]

En battre viltforvaltning med inriktning
paalg. [63]

MiljiXIepartementet

Den nya inskrivningsmyndigheten. [7]
Renovering av bostadsmarknad efterlyses!
am ungas mojligheter till en egen bostad.
Rapport nr 1:
am bara nagon kunde saga vad jag ska gora
for att f£ en bostad sa skulle jag gora det.
Rapport nr 2:
Maste man ha tur?
Studier av yngre pa bostadsmarknadcn
i svenska stader.
Rapport nr 3:
Effektiv bostadsserviee och formedling
av bostader - ur ett dubbelt anvandar-
pcrspcktiv.
Rapport nr 4:
Unga vuxna pa bolanemarknaden. [14]

GMO-skador i naturen oeh Miljobalkens
forsakringar·l21J

Kunskapslaget pa karnavfallsomddet 2007.
Nu levandes ansvar, framtida generationers
frihet. [38]

Sverige infor klimatforandringarna - hot oeh
mojligheter. DVD medfoljer. [60]

Naringsdepartementet

Trafikinspektionen
- en myndighet for sakerhet oeh skydd
inom transportomradet. [4J

Arbetsmarknaclsutbildning for bristyrken oeh
insatser for arbetslosa ungdomar. [18]

Auktorisation av patentombud. [27]
Tillv3xt genom turistnaringen. [32]
Slapvagnskoming med B-korkort
- nar kan de nya EU-reglerna borja
tillampas? [33]

Den osynliga infrastrukturen
- am forbattrad samordning av offentlig
IT-standardisering. [47]

Organisationsform for VTI oeh SIKA. [49]
Betalningstider i naringslivet. [55]
Hamnstrategi - strategiska hamnnoder
idet svenska godstransportsystemet. [58]

Strategiska godsnoder i det svenska transport-
systemet-ett framtidsperspektiv. [59]

Framtidens flygplatser - utveekling av det
svenska flygplatssystemet. [70]

Integrations- och jamstlilldhetsdepartementet

StOOfor framtiden - om forutsattningar for
jamstalldhetsintegrering.
Idebok:
Jamstalld medborgarserviee. Gada rad am
jamstalldhetsintegreringen. En idebokfor
chefer oeh strateger.
Metodbok:
JamStod Praktika. Metodbok for jam-
stalldhetsintegrering. [15]

Rorelser i tiden. [66]

Kulturdepartementet

Mangfald ar framtiden. [50]

Arbetsmarknadsdepartementet

Battre arbetsmiljoregler II. Skyddsombud,
bestallaransvar, byggarbetsplatser m.m.
[43]
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Vagverkets forfattningssamling

VVFS 2007:198

Vagverkets fOreskrifter
om and ring i fOreskrifterna (VVFS 2003:23) om
motorcyklar ocb slapvagnar som dras av
motorcyklar;

Utkom frm tryeket
den 26 april 2007

beslutade den 23 april 2007.

Vagverket foreskriver med stod av 12 oeh 13 §§ fOrordningen
(2001: 1085) om motorfordons avgasrening oeh 11 kap. 11 §
fordonsforordningen (2002:925) i fraga om foreskriftema
(VVFS 2003:23) om motoreyklar oeh slapvagnar som dras av
motoreyklar
defs art 1 kap. 1,4 oeh 7 §§. 2 kap. 2. 4 oeh 18 §§. 3 kap. 1 §,
4 kap. 1 §, 8 kap. 6 oeh 7 §§. 15 kap. 1 oeh 2 §§. 25 kap. 1 -
4, 6 oeh 7 §§. 27 kap. 2 § samt 28 kap. 2 § skall ha foljande
Iydelse,
defs art det skall infOras sju nya paragrafer. 1 kap. 11 §. 5 kap.
4 - 6 §§. 8 kap. 7 a §, 27 kap. 33 § samt 28 kap. 22 §. av tOl-
jande Iydclse.

1 kap. Inledande bestammelser

1 § Dessa fdreskrifter innehaller narmare bestammelser om
fordons beskaffenhet oeh utrustning enligt ilirordningen
(2001 :1085) om motorfordons avgasrening oeh fordonsfor-
ordningen (2002:925). I 2 kap. finns oeksa bestammelser om
meddelande av EG-typgodklinnande.

Foreskriftema skall i friiga om ford on tillampas pa
motoreyklar med eller utan sidvagn oeh slapvagn som dras av
motoreykel.

Foreskriftema galler inte ett nytt fordon som har typ-
godklints enligt direktiv 92/61lEEG eller direktiv 2002/24/EG
om typgodkllnnande av tva- oeh trehjuliga motorfordon (se 2
kap. 3 oeh 4 §§). oeh som ar fOrsett med typgodklinnande-
marke samt ar atfOljt av ett giltigt intyg om overensstammel-
se. Foreskriftema galler dock ett EG-typgodklint fordon som
har tagits i bruk.

4 § De beteekningar som anvands i fOreskrifterna har den
betydelse som anges i lagen (2001:559) om vligtrafikdefini-
tioner, fOrordningen (2001 :651) om vagtrafikdefinitioner,
lagen (200 I: 1080) om motorfordons avgasrening oeh motor-
brans len, fdrordningen (2001: 1085) om motorfordons avgas-
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VVFS 2007:198

I
rening, fordonslagen (2002:574) och fordonsfOrordningen
(2002:92S), om inte m\got annat anges.

7 § Med begreppet vara typgodkiind menas att en kompo-
nent. ett system, en separat teknisk enhet eHer fordonstyp med
avseende pa installation av separat teknisk enhet eller kompo-
nent ar av typgodkant utforande i enlighet med EG-direktiv,
ECE-reglemente eller Vagverkets foreskrifter.

Med begreppet uppfylla kraven menas att en kompo-
nent, ett system eHer en separat teknisk enhet har visats upp-
fylla de krav som anges i EG-direktiv, ECE-reglemente eller
Vagverkets fOreskrifter oavsett om typgodkannande utfardats
eller inte.

I 11 § Undantag fran dessa foreskrifter provas av Vagverket.

2 kap. EG-direktiv

Fordons beskaffenhet och utrustning

2 §l Direktiven enligt 5-20 §§ galler i fraga om fordons
beskaffenhet och utrustning i den utstrackning som anges i
dessa foreskrifter. Hlinvisningar till grunddirektiv innefattar
aven de andringsdirektiv som anges i respektive paragraf
nedan.

Ramdirektiv

,,§1 Europaparlamentets och radets direktiv 2002/24/EG av
den 18 mars 2002 om typgodklinnande av tva- och trehjuliga
motorfordon och om upphavande av rildets direktiv
92/61IEEG (EGT L 124, 9.S.2002, s. I, Celex 32002L0024).

Kommissionens direktiv 2003177IEG av den 11 augusti
2003 om andring av Europaparlamentets och radets direktiv
97/24IEG och 2002/24/EG om typgodklinnande av tva- och
trehjuliga motorfordon (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24, Celex
32003L0077).

Kommissionens direktiv 200S/30lEG av den 22 april
200S om lindring, for att anpassa dem till den tekniska utveck-
lingen, av Europaparlamentets och nldets direktiv 97/24IEG
och 2002/24IEG avseende typgodklinnande av tva- och trehju-
liga motorfordon (EUT L 106, 27.4.200S, s. 17, Celex
32005L0030).

I Senaste Iydelse VVFS 2005:10.
2 Senaste Iydelse VVFS 2006:44.
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VVFS 2007:198

Radets direktiv 2006/96IEG av den 20 november 2006
om anpassning av vissa direktiv nar det galler fri r~rlighet fOr
varor med anledning av Bulgariens och Rumfuliens anslutning
(EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex 32006L0096)

Kommissionens direktiv 20061120lEG av den 27 no-
vember 2006 om riittelse och andring av direktiv 2005/30lEG
om andring, fOr att anpassa dem till den tekniska utveck-
lingen, av Europaparlamentets och n\dets direktiv 97/24IEG
och 2002/24IEG avseende typgodkannande av tva- och trehju-
liga motorfordon (EUT L 330, 28.11.2006, s. 16, Celex
32006LO 120).

Sardirektiv

18 §3 Europaparlamcntets och radets direktiv 97/24/EG av
den 17 juni 1997 om vissa komponenter och karakteristiska
egenskaper hos tva- ellcr trehjuliga motorfordon (EGT L 226,
18.8.1997, s. 5, Celex 31997L0024).
Kapitel 1:

Kapitel2:

Kapitel3:

Kapitel4:

Kapitel5:

Kapitel6:

Kapitel7:

Kapitel8:

Kapitel9:

Kapitel 10:

Kapitel 11:

Kapitel 12:

Oack fOr tva- cHer trehjuliga motorfordon och
inpassning av demo
l3elysnings- och Ijussignalanordningar fOr tva-
eller trehjuliga motorfordon.
Utskjutande delar av tva- eller trehjuliga mo-
torfordon.
8ackspeglar tOr tva- eller trehjuliga mo-
torfordon.
Atgarder som bor vidtas mot luftfOroreningar
orsakade av tva- och trehjuliga motorfordon.
I3ransletankar fOr tva- eller trehjuliga motor-
fordon.
Atgarder mot otiHatcn fOrandring av tva-
hjuliga mopeder och motorcyklar.
Elektromagnetisk kompatibilitet av tva- eller
trehjuliga motorfordon och elektriska eller
elektroniska separata tckniska enheter.
Godtagbar buHemiva och avgassystem hos
tva- och trehjuliga motorfordon.
Kopplingsanordningar for tva- eHer tre-hjuliga
motorfordon.
SakerhetsbiHtens forankringar och saker-
hetsbalten for trehjuliga mopeder, trehju-
lingar och fyrhjulingar med karosseri.
Glasrutor, vindrutetorkare, spolare, avisare
och defroster fOr trehjuliga mopeder, trehju-
lingar och fyrhjulingar med karosseri.

J Senaste Iydelse VVFS 2006:89.
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Europaparlamentets oeh radets direktiv 2002/S1lEG av
den 19 juli 2002 om minskning av de fororenande utslappen
fran tva- oeh trehjuliga motorfordon oeh om andring av direk-
tiv 97/24IEG (EGT L 252, 20.9.2002, s. 20, Celex
32002L0051 ).

Kommissionens direktiv 2003177IEG av den II augusti
2003 om lindring av Europaparlamentets oeh radets direktiv
97/241EG oeh 2002/24/EG om typgodkiinnande av tva- oeh
trehjuliga motorfordon (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24, Celex
32003L0077).

Kommissionens direktiv 200S/30/EG av den 22 april
2005 om lindring, fOr art anpassa dem till den tekniska utveek-
lingen, av Europaparlamentets oeh radets direktiv 97/241EG
oeh 2002/24IEG avseende typgodklinnande av tvA- oeh trehju-
liga motorfordon (EUT L 106, 27.4.2005, s. 17, Celex
32005L0030).

Kommissionens direktiv 2006/27IEG av den 3 mars
2006 om lindring fOr anpassning till den tekniska utveekling-
en av nldets direktiv 93114/EEG om bromsar pa tvA- oeh tre-
hjuliga motorfordon oeh 93/34IEEG om foreskrivna mark-
ningar pa tva- oeh trehjuliga motorfordon, Europaparlamen-
tets oeh nidets direktiv 95/1/EG om teknisk maxhastighet,
hogsta vridmoment oeh hogsta nettomotoreffekt hos tva- oeh
trehjuliga motorfordon samt 97/24IEG om vissa komponenter
oeh karakteristiska egenskaper hos tva- eller trehjuliga motor-
fordon (EUT L 66, 8.3.2006, s. 7, Celex 32006L0027).

Kommissionens direktiv 2006/72IEG av den 18 augusti
2006 om andring for anpassning till den tekniska utveekling-
en av Europaparlamentets oeh nidets direktiv 97/24/EG om
vissa komponenter oeh karakteristiska egenskaper hos tva-
eller trehjuliga motorfordon (EUT L 227, 19.8.2006, s. 43,
Celex 32006L0072)

I
Kommissionens direktiv 2006/120lEG av den 27 no-

vember 2006 om rattelse oeh andring av direktiv 200S/30lEG
I om andring, for att anpassa dem till den tekniska utveek-
I lingen, av Europaparlamentets oeh nidets direktiv 97/24IEG
oeh 2002/24IEG avseende typgodkannande av tva- oeh trehju-
liga motorfordon (EUT L 330, 28.11.2006, s. 16, Celex
32006LO 120).
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3 kap. ECE-reglementen

TiIIlimpliga ECE-reglementen i fraga om beskaffenhet och
utrustning

1 § Foljande ECE-reglementen galler i fraga om fordons
beskaffenhet och utrustning i den utstrackning som anges i
dessa foreskrifter.

ECE-reglemente 1 angaende Uniform provisions concerning
the approval of motor vehicle headlamps emitting an asym-
metrical passing beam and/or a driving beam and equipped
withfilament lamps of categories R2 and/or HSJ.

---------------------------------

ECE-reglemente 113 angaende Uniform provisions concern-
ing the approval of motor vehicle headlamps emitting a sym-
me/rical passing beam or a driving beam or both and
equipped with filament lamps.

4 kap. Identifieringsmarkning

Overgripande krav

1 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller
senare skall ha identifieringsmliTkning som uppfyller kraven i
direktiv 93/341EEG (se 2 kap. 13 §).

Identifieringsmarkningen skall bestA av en tillverkar-
sky It, samt ett identifieringsnummer priiglat eller stansat pa
chassit eller ramen.

5 kap. Motor m.m.

Avgasrening

4 § Bestiimmelser om avgasrening finns i lagen
(2001 :1080) om motorfordons avgasrening och motorbrans-
len, forordningen (2001: 1085) om motorfordons avgasrening
och i dessa tOreskrifter.

Undantagfor importerad motorcykel

5 § Motorcykel som liTeJler har varit permanent registrerad
och godkand samt tagits i bruk i ett annat land tOre den 17
juni 2003 ar undantagen fTemkraven i 3 och 4 §§ fOrordningen
(200 I: 1085) om motorfordons avgasrening. En sadan motor-

5
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I
cykel skall i stallet uppfylla krav pa utslapp vid tomgang en-
ligt bilaga 3 punkt 3 i fOrordningen.

6 § Ytterligare undantag finns i Vagverkets fOreskrifter
(VVFS 2003:25) om undantag fOr fordon importerade fOr eget
bruk och fordon som utgor flyttsak cller fOrvarvats fran utIan-
det genom arv eller testamante.

8 kap. Hjulsystem m.m.

6 § Anordningar som anvands till skydd mot sliming skall
vara sa beskaffade att de inte skadar vagen. Dubbade dack
enligt detta kapitel anses uppfylla detta krav.

Krav enligt 3 §3

I 7 § Motorcykel skall ha dack som ar dimensionerade fOr
fordonets maximala hastighet och fdr minst den axelbelast-
ning som dacken har att uppbara.

Om dacket inte ar av godkand typ far det belastnings-
varde som meddelats av The Scandinavian Tire & Rim Orga-
nization (STRO) i "Databok 2001" tillampas fdr respektive
dackdimension.

7 a § Dack pi slapvagn som dras av motorcykel skall vara
dimensionerade fOr den hOgsta hastighet som fordonet Tar
framfciras med och for minst den axelbelastning som dacken
har att uppbara.

15 kap. Belysnings- och Ijussignalanordningar

1 § Motorcykel som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller
senare skall med avseende pa installation av belysnings- och
ljussignalanordningar uppryHa

1. kraven i direktiv 93/921EEG (se 2 kap. 14 §), eller
2. kraven i ECE-reglemente 53 (se 3 kap. 1 §).
Slapvagn som dras av motorcykel skall uppfylla de all-

manna kraven samt kraven for respektive belysningsanordning
i enlighet med 3 - III §§.

2 § Motorcykel som tagits i bruk fore den 17 juni 1999
skall med avseende pa installation av belysnings- och Ijussig-
nalanordningar upprylla

1. kraven idirektiv 93/92IEEG,
2. kraven i ECE-reglemente 53, eHer
3. de .illmanna kraven samt kraven fOr respektive belys-

ningsanordning i enlighet med 3 - III §§.

6
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25 kap. Sarskilda krav fOr vissa fordonsgrupper

Tillfallig registrering av motorcykel som fOrs in till Sveri-
ge fOr endast tillflillig anviindning

1 § Motorcykel som skall registreras tillfliIIigt enligt 23 §
fdrsta stycket 4 lagen (2001:558) om vagtrafikregister, far
godkannas vid kontrollbesiktning och brukas i trafik trots att
kraven i 4 - 24 kap. i dessa fdreskrifter samt 3 och 4 §§ i
fcirordningen (2001: 1085) om motorfordons avgasrening inte
iir uppfyllda. Fordonet skall dock uppfylla kraven i 2 § och
vad som sags i 2 kap. 1 - 5 §§ fordonsfOrordningen
(2002:925).

2 § Kraven i fraga om beskaffenhet och utrustning iir ml-
jande.
I. Avgasror och Ijuddampare om f6rbranningsmotor an-

vands.
2. A vfrostnings- och avimningsanordning pa motorcykel

med karosseri.
3. Backspeglar.
4. Bilbalten skall tinnas i framsate i tre- eller fyrhjulig

motorcykel med karosseri.
5. Fardbroms som skall kunna minska farten pa fordonet

och fa det att stanna sakert och snabbt.
6. Parkeringsbroms pa tre- eHer fyrhjulig motorcykel sam

pa sluttande mark skall kunna Mila kvar fordonet aven
om fciraren lamnar det.

7. Bransletank om fOrbranningsmotor anvands.
8. Dack som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt

och som klarar fordonets maximala hastighet.
9. Hastighetsmatare.
10. Kopplingsanordning om motorcykel iir avsedd att dra

slapvagn.
II. Bakifran synliga korriktningsvisare som kan visa

orangegult eller rott Ijus.
12. Framifran synliga korriktningsvisare som kan visa

orangegult eller vitt ljus.
13. Ljudsignalanordning.
14. En eller tvA baklyktor som kan visa rott Ijus baHt.
IS. Skyltlykta som belyser registreringsskylt med vitt ljus.
16. En eller tva halvljusstriilkastare som kan avge vitt eller

gult Ijus.
17. En eller tva helljusstriilkastare som kan avge vitt eller

gult Ijus.

r-,
~- -
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18. Lyktor fOr parkeringsljus sam kan visa vitt eller
orangegult Ijus.

19. Passagerarhandtag pa tvahjulig motorcykel inrattad for
transport av passagerare.

20. En eHer tva retlcxanordningar baktill vilka vid belys-
ning aterkastar rott Ijus.

21. Bakre sidomarkeringslyktor (ej krav) tar visa rott Ijus.
22. Styrinrattning.
23. Stod pa tvAhjulig motorcykel.
24. Stoldskydd.
25. Vamingstriangel (ej tvahjulig motorcykel utan sid-

vagn).
26. Vindruta pa tre- eHer fyrhjulig motorcykel med ka-

rosseri.
27. Vindrutespolare pa tre- eller fyrhjulig motorcykel med

karosseri.
28. Vindrutetarkare pa tre- eller fyrhjulig motorcykel med

karosseri.
29. Motorcykel skall uppfylla krav pa utslapp enligt for-

ordningen (2001: 1085) om motorfordons avgasrening
bilaga 3 punkt 3.

VVFS 2007:198

Tillflillig registrering av nya motorcyklar som skall fOras
ut ur landet

3 § Motorcykel som skaH registreras tiHfalligt enligt 23 §
fOrsta stycket 1, 2 eHer 3 lagen (2001 :558) om vagtrafikregis-
ter, tar godkannas vid registreringsbesiktning och nationellt
typgodkannande samt brukas i trafik trots att kraven i 4 - 24
kap. i dessa fOreskrifter samt 3 och 4 §§ i fOrordningen
(2001 :1085) om motorfordons avgasrening inte ar uppfyllda.
Fordonet skall dock uppfylla kraven i 4 § och vad som sags i
2 kap. 1 - 5 §§ fordonsfOrordningen (2002:925).

-' § Kraven i fraga om beskaffenhet och utrustning ar fol-
jande.
I. Avgasror och Ijuddampare om fOrbranningsmotor an-

vands.
Avfrostnings- och avimningsanordning pa motorcykel
med karosseri.
Backspeglar.
Bilbalten skall finnas i framsate i tre- eHer fyrhjulig
motorcykel med karosseri.
Fardbroms som skall kunna minska farten pa fordonet
och fa det att stann a sakert och snabbt.

2.
..,
J.
4.

5.
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6. Parkeringsbroms pa tre- eller fyrhjulig motoreykel som
pa sluttande mark skall kunna halla kvar fordonet aven
om fOraren lamnar det.

7. Bransletank om forbranningsmotor anviinds.
8. Daek som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt

oeh som klarar fordonets maximala hastighet.
9. Hastighetsmatare.
10. Tillverkarskylt.
II. KoppJingsanordning om motorcykel 1ir avsedd att dra

slapvagn.
12. Bakifran synliga korriktningsvisare som kan visa

orangegult eller rott Ijus.
13. Framifran synliga korriktningsvisare som kan visa

orangegult eller vitt Ijus.
14. Ljudsignalanordning.
IS. En eller tva baklyktor som kan visa rott Ijus bakat.
16. Skyltlykta som belyser registreringsskylt med vitt Ijus.
17. En eller tva halvljusstralkastare som kan avge vitt eller

gult Ijus.
18. En eller tva helljusstn\lkastare som kan avge vitt eller

gult Ijus.
19. Lyktor fOr parkeringsljus som kan visa vitt eller

orangegult Ijus.
20. Passagerarhandtag pa tvahjulig motoreykel inrattad fOr

transport av passagerare.
21. En eller tva retlexanordningar baktill vilka vid belys-

ning aterkastar rott Ijus.
22. Bakre sidomarkeringslyktor (ej krav) far visa rott Ijus.
23. Styrinrattning.
24. StOd pa tvahjulig motorcykel.
25. Stoldskydd.
26. Vamingstriangel (ej tvahjulig motorcykel utan sid-

vagn).
27. Vindruta pa tre- eller fyrhjuJig motorcykel med ka-

rosseri.
28. Vindrutespolare pa tre- eller fyrhjulig motorcykel med

karosseri.
29. Vindrutetorkare pa tre- eller fyrhjuJig motorcykel med

karosseri.
30. Motoreykel skall uppfylla krav pa utslapp enligt fOr-

ordningen (200 I: I085) om motorfordons avgasrening
bilaga 3 punkt 3.

Motorcyklar rur diplomatpersonal

I 6 § Motoreykel som infOrts tullfritt enligt 4 § lagen
(1994: 1547) om tullfrihet m.m. (diplomattullfrihet), rar god-

L
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kannas vid registreringsbesiktning oeh brukas i trafik trots att
kraven i 4 - 24 kap. i dessa fcireskrifter samt 3 oeh 4 §§ i
fOrordningen (2001: 1085) om motorfordons avgasrening inte
ar uppfyl\da. Fordonet skall doek uppfyl\a kraven i 7 § oeh
vad som sags i 2 kap. 1 - 5 §§ fordonsfOrordningen
(2002:925).

7 § Kraven i fraga om beskaffenhet oeh utrustning ar fcil-
jande.
I. Avgasror oeh Ijuddrunpare om forbranningsmotor an-

vands.
2. Avfrostnings- oeh avimningsanordning pa motoreykel

med karosseri.
3. Backspeglar.
4. Bilbalten skall finnas i framsate i tre- eller fyrhjulig

motoreykel med karosseri.
Fardbroms som skall kunna minska farten pa fordonet
oeh fa det art stanna s1ikert oeh snabbt.
Parkeringsbroms pei tre- eller ryrhjulig motoreykel som
pa sluttande mark skall kunna halla kvar fordonet aven
om foraren lamnar det.
Bransletank om fOrbr1inningsmotor anvands.
Daek som klarar fordonets axelbelastning vid totalvikt
oeh som klarar fordonets maximal a hastighet.
Hastighetsmatare.
Kopplingsanordning om motoreykel ar avsedd att dra
slapvagn.
Bakifran synliga korriktningsvisare som kan visa
orangegult eller rott ljus.
Framifran synliga korriktningsvisare som kan visa
orangegult eller vitt Ijus.
Ljudsignalanordning.
En eller tva baklyktor som kan visa rott Ijus bakat.
Skyltlykta som belyser registreringsskylt med vitt Ijus.
En eller tva halvljusstralkastare som kan avge vitt eller
gult ljus.
En eller tva helljusstralkastare som kan avge vitt eller
gult Ijus.
Lyktor for parkeringsljus som kan visa vitt eller
orangegult Ijus.
Passagerarhandtag pa tvAhjulig motoreykel inr1ittad fOr
transport av passagerare.
En eller tva reflexanordningar baktill vilka vid belys-
ning aterkastar rott ljus.
Bakre sidomarkeringslyktor (ej krav) far visa rott Jjus.
Styrinrattning.
StOd pa tvAhjulig motoreykel.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
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24. Stoldskydd.
25. Vamingstriangel (ej tvahjulig motorcykel utan sid-

vagn).
26. Vindruta pei tre- eller fyrhjulig motorcykel med ka-

rosseri.
27. Vindrutespolare pei tre- eller fyrhjulig motorcykel med

karosseri.
28. Vindrutetorkare pa tre- eller fyrhjulig motorcykel med

karosseri.
28. Motorcykel skall uppfylla krav pei utsll1pp enligt fOr-

ordningen (2001: 1085) om motorfordons avgasrening
biJaga 3 punkt 3.

27 kap. Sarskilda krav fOr ombyggda och amator-
byggda motorcykIar

Overgripande krav

2 § Ombyggt eller amatorbyggt fordon skall i stallet fOr
kraven i 4 - 24 kap. uppfylla vad som sags i 6 - 33 §§ med de
krav som sarski It hanvisas till betraffande 4 - 24 kap.

I Avgasrening
33 § Ombyggd eller amatorbyggd motorcykel fir undantagen
fran kraven i 3 och 4 §§ fOrordningen (2001 :1085) om motor-
fordons avgasrening. En sadan motorcykel skall i stallet upp-
fylla krav pei utslapp enligt f6rordningen om motorfordons
avgasrening bilaga 3 punkt 3.

28 kap. Sarskilda krav fOr tvahjuliga motorcyklar
som utrustats fOr tavlingsandamaI

Overgripande krav

2 § Tvahjulig enduromotorcykel och trialmotorcykel som
utrustats fOr tavlingsandamal skall i stallet for kraven i 4 - 24
kap. uppfylla vad som sags i 4 - 22 §§ med de krav som sl1r-
skilt hanvisas till betraffande 4 - 24 kap.

I Avgasrening
22 § Tvahjulig enduromotorcykel och trialmotorcykel ar
undantagen fran kraven i 3 och 4 §§ f6rordningen
(200 I: I085) om motorfordons avgasrening. En sadan motor-
cykel skall i stallet uppfylla krav pa utslapp enligt fOrordning-
en om motorfordons avgasrening bilaga 3 punkt 3.

II
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Oessa fdreskrifter trader i kraft den I maj 2007. Genom tOre-
skriftema upphavs Vagverkets fOreskrifter (VVFS 2006:23)
om undantag fran avgasreningskrav fOr vissa motorcyklar.

INGEMAR SKOGO

Petra Bostrom
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Vagverkets fdrfattningssamling

Vagverkets fOreskrifter
om andring i fOreskrifterna (VVFS 2003:24) om
mopeder och slapvagnar som dras av mopeder;

beslutade den 23 april 2007.

Vagverket f6rcskriver med stod av II kap. II § fordonstOr-
ordningen (2002:925) i fraga om rureskriftema (VVFS
2003:24) om mopeder oeh slapvagnar som dras av mopeder
dels att 1 kap. 7 §, 2 kap. 1, 2, 4 oeh 18 §§, 3 kap. 1 §,
4 kap. 1 §, 8 kap. 3 § oeh 15 kap. 1 § skall ha f61jande ly-
delse.
dels att det skall intOras en ny paragraf. I kap. II §. av
fOljande Iydelsc.

1 kap. Inledande bestammelser

7 § Med begreppet vara typgodkdnd menas att en
komponent. ett system, en separat tcknisk enhet eller
fordonstyp med avseende pa installation av separat teknisk
enhet eller komponent iiI"av typgodklint utforande i enlighet
med EG-direktiv, ECE-reglemente eller Vagverkets
fdreskri fter.
Med begreppet uppfYlla kraven menas att en komponent,

ett system eller en separat teknisk enhet har visats uppfylla
de krav som anges i EG-direktiv, ECE-reglemente eller
Vagverkets toreskrifter oavsett om typgodkannande
utHirdats eller inte.

I 11 § Undantag fran dessa f6reskrifter provas av Vagverket.

2 kap. EG-direktiv

EG-typgodkdnnande

1 §I I 3 kap. fordonsf6rordningen (2002:925) finns vissa
bestammelser om meddelande av EG-typgodklinnande fOr
en typ av fordon. system. komponenter eller separata
tekniska enheter. Betriiffande f6rutsattningama i ovrigt fOr
att meddela ett sadant godkannande giiller vad som sags i

I Senaste Iydelse VVFS 2005: II.
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ramdirektivet enligt 4 § och tillfunpliga sardirektiv enligt 5-
20 §§.

Fordons beskaffenhet och utrustning

2 §2 Direktiven enligt 5-20 §§ galler i fraga om fordons
beskaffenhet och utrustning i den utstrackning som anges i
dessa foreskrifter. Hanvisningar till grunddirektiv innefattar
aven de andringsdirektiv som anges i respektive paragraf
nedan.

Ramdirektiv

4 §J Europaparlamentets och r:idets direktiv 2002/24IEG av
den 18 mars 2002 om typgodkiinnande av tva- och trehjuliga
motorfordon och om upphavande av radets direktiv
92/611EEG (EGT L 124, 9.S.2002, s. 1, Celex
32002L0024).
Kommissionens direktiv 2003177IEG av den 11 augusti

2003 om lindring av Europaparlamentets och nidets direktiv
97/24IEG och 2002/24IEG om typgodklinnande av tva- och
trehjuliga motorfordon (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24, Celex
32003L0077).
Kommissionens direktiv 200S/30lEG av den 22 april

200S om lindring, rur att anpassa dem till den tekniska
utvecklingen, av Europaparlamentets och radets direktiv
97/24/EG och 2002/24IEG avseende typgodkiinnande av
tva- och trehjuliga motorfordon (EUT L 106, 27.4.200S, s.
17, Celex 3200SL0030).
Radets direktiv 2006/96IEG av den 20 november 2006

om anpassning av vissa direktiv nar det galler fri rorlighet
fOr varor med anledning av Bulgariens och Rumliniens
anslutning (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex
32006L0096).

Kommissionens direktiv 2006/120lEG av den 27
november 2006 om rattelse och lindring av direktiv
200S/30lEG om andring, fOr att anpassa dem till den
tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets och rcidets
direktiv 97/24IEG och 2002/24IEG avseende
typgodkiinnande av tva- och trehjuliga motorfordon (EUT L
330,28.11.2006, s. 16, Celex 32006LOI20).

2 Senaste Iydelse VVFS 2005: II.
3 Senaste lydelse VVFS 2006:45.
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Sardirektiv

18 §4 Europaparlamentets oeh radets direktiv 97/24IEG av
den 17 juni 1997 om vissa komponenter oeh karakteristiska
egenskaper hos tva- eller trehjuliga motorfordon (EGT L
226, 18.8.1997, s. 5, Celex 3 1997L0024 ).
Kapitel 1: Daek for tva- eller trehjuliga

motorfordon oeh inpassning av
demo
Belysnings- oeh Ijussignalanord-
ningar for tva- eller trehjuliga
motorfordon.
Utskjutande delar av tva- eller tre-
hjuliga motorfordon.
Baekspeglar fOr tva- eller trehjuliga
motorfordon.
Atgiirder som bOr vidtas mot luft-
fdroreningar orsakade av tva- oeh
trehjuliga motorfordon.
Bransletankar fOr tva- eller tre-
hjuliga motorfordon.
Atgarder mot otillaten fOrandring
av tvllijuJiga mopeder oeh motor-
eyklar.
Elcktromagnetisk kompatibilitet av
tva- eller trehjuliga motorfordon
oeh elektriska eller elektroniska

Kapitel2:

Kapitel3:

Kapitel4:

Kapitel5:

Kapitel6:

Kapitel7:

Kapitel8:

separata tekniska enheter.
Kapitel 9: Godtagbar bullemiva oeh avgas-

system hos tva- oeh trehjuliga
motorfordon.

Kapitel 10: Kopplingsanordningar for tva- eller
trehjuliga motorfordon.

Kapitel 11: Siikerhetsbaltens fOrankringar oeh
sakerhetsbalten fOr trehjuliga
mopeder. trehjulingar oeh fyr-
hjulingar med karosseri.

Kapitel 12: Glasrutor. vindrutetorkare. spolare,
avisare oeh defroster fOr trehjuliga
mopeder. trehjulingar oeh
fyrhjulingar med karosseri.

Europaparlamentets oeh radets direktiv 2002/5 1lEG av
den 19 juli 2002 om minskning av de fdrorenande utslappen
fran tva- oeh trehjuliga motorfordon oeh om andring av

~Senaste Iydelse VVFS 2006:90.
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direktiv 97/24IEG (EGT L 252, 20.9.2002, s. 20, Celex
32002LOOSI ).
Kommissionens direktiv 20031771EG av den 11 augusti

2003 om andring av Europaparlamentets och nldets direktiv
97/24IEG och 2002/24IEG om typgodkannande av tva- och
trehjuliga motorfordon (EUT L 211, 21.8.2003, s. 24, Celex
32003 LOOn).
Kommissionens direktiv 200S/30lEG av den 22 april

2005 om andring, fOr att anpassa clem till den tekniska
utvecklingen, av Europaparlamentets och rAdets direktiv
97/24IEG och 2002/24IEG avseende typgodkannande av
tva- och trehjuliga motorfordon (EUT L 106, 27.4.2005, s.
17, Celex 32005L0030).
Kommissionens direktiv 2006/27IEG av den 3 mars

2006 am andring for anpassning till den tekniska
utvecklingen av radets direktiv 93/14IEEG om bromsar pa
tva- och trehjuliga motorfordon och 93/34IEEG om
foreskrivna miirkningar pa tva- och trehjuliga motorfordon,
Europaparlamentets och radets direktiv 9S/IIEG om teknisk
maxhastighet, hogsta vridmoment och hogsta
nettomotoreffekt hos tva- och trehjuliga motorfordon samt
97/24IEG om vissa komponenter och karakteristiska
egenskaper hos tva- eHer trehjuliga motorfordon (EUT L 66,
8.3.2006, s. 7, Celex 32006L0027).
Kommissionens direktiv 2006/72/EG av den 18 augusti

2006 om andring fOr anpassning till den tekniska
utvecklingen av Europaparlamentets och radets direktiv
97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska
egenskaper hos tva- eller trehjuliga motorfordon (EUT L
227, 19.8.2006, s. 43, Celex 32006L0072).
Kommissionens direktiv 20061l20lEG av den 27

november 2006 om rattelse och andring av direktiv
200S/30lEG om andring, fOr att anpassa dem till den
tekniska utvecklingen, av Europaparlamentets och nldets
direktiv 97/24IEG och 2002/24IEG avseende
typgodkannande av tva- och trehjuliga motorfordon (EUT L
330, 28.11.2006, s. 16, Celex 32006LO 120).

4
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3 kap. ECE-reglementen

TiIIlimpliga ECE-reglementen i fraga om beskaffenhet
och utrustning

1 §s Foljande ECE-reglementen galler j frAga om fordons
beskaffenhet och utrustning i den utstrackning som anges i
dessa foreskrifter.

ECE-reglemente 81 angaende Uniform provISIons
concerning the approval of rear-view mirrors of two-
wheeled power-driven vehicles with or without side car,
with regard to mounting of rear-view mirrors on
handlebars.

ECE-reglemente 82 angaende Uniform provIsIOns
concerning the approval of moped head/amps equipped
with filament halogen lamps (HSJ).

ECE-reglemente 88 angaende Uniform provIsIons
concerning the approval of retrorejlective lyres for two-
wheeled vehicles.

--------------------------------

4 kap. Identifieringsmarkning

Overgripande krav

1 § Moped som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare
skall ha identifieringsmiirkning som uppfyller kraven i
direktiv 93/341EEG (se 2 kap. 13 §).

Identifieringsmarkningen skall bestA av en tillverkar-
skylt, samt ett identifieringsnummer praglat eller stansat pA
chassit eller ramen.

8 kap. Hjulsystem m.m.

3 § Anordningar som anvands till skydd mot sliming skall
vara sA beskaffade att de inte skadar vagen. Dubbade dack
enligt detta kapitel anses uppfylla detta krav.

5 Senaste lydelse VVFS 2004: 100.
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6

15 kap. Belysnings- och Ijussignalanordningar

1§ Moped som tagits i bruk den 17 juni 1999 eller senare
skall med avseende pii installation av belysnings- oeh
Ijussignalanordningar uppfylla

1. kraven i direktiv 93/92IEEG (se 2 kap. 14 §), eller
2. kraven i ECE-reglemente S3 (se 3 kap. 1 §).
SHipvagn som dras av moped skall uppfylla de allmanna

kraven samt kraven for respektive belysningsanordning i
enlighet med 3 - 99 §§.

Dessa fOreskrifter trader i kraft den I maj 2007.

INGEMAR SKOGG

Petra Bostrom
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Regeringens proposition
2007/08:46

Regeringen overHimnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 december 2007

Fredrik Rein/eldt

Andreas Carlgren
(Miljodepartementet)

Proposition ens huvudsakliga innehclll

I propositionen fOreslas att det i lagen (2001: 1080) om motorfordons av-
gasrening och motorbranslen infOrs bestammelser om att system for and-
ring av ett fordon fran drift med motorbensin eller dieselbransle till drift
med ett altemativt motorbransle (konverteringssatser) kan typgodkannas
i fraga om avgasrening. Vidare fOreslas att det ansvar som tillverkaren av
motorfordon oeh motorer har fOruppfyllandet av gallande avgasrenings-
krav inte ska galla fel som beror pa aU ett fordon eller en motor har and-
rats med en konverteringssats. Om felet berOTpa en typgodkand kon-
vertcringssats ska ansvaret ligga pa den som har tillverkat konverterings-
satsen eller fOrt in den till Sverige.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestamrner fOreslas fa

meddela fOreskrifter deIs om skyldighet for tillverkare aU tillhandahalla
information oeh dokumentation om motorfordon, motorer och motorers
utrustning, dels om ibruktagande oeh fOrsaljning av motorfordon, moto-
rer oeb motorers utrustning.
Lagandringama fOreslas trMa i kraft den I juli 2008.
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1 F6rslag till riksdagsbeslut

Regeringen fOreslAr att riksdagen antar regeringens f6rslag till lag om
andring i lagen (200 I: 1080) om motorfordons avgasrening och motor-
brans len.

Prop. 2007/08:46
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Prop. 2007/08:46

2 Forslag till lag om andring i lagen
(2001: 1080) om motorfordons avgasrening
och motorbranslen

Harigenom foreskrivs' i fraga om lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening oeh motorbranslen
dels att 2, 5, 7 oeh 20 §§ ska ha fOljande lydelse,
dels att det i lagen ska inforas tva nya paragrafer, 5 a oeh 19 a §§, av

fOljande lydelse.

Vuvarande lydelse Foreslagen lyde/se

I denna lag avses med
ramdirektiv: rooets direktiv 70/156/ ramdirekttv: rAdetsdirektiv 70/1561

EEG av den 6 februari 1970 om EEG av den 6 februari 1970 om
tillnarrnning av medlemsstaternas tillnfumning av medlemsstatemas
lagstiftning om typgodkannande lagstiftning om typgodkannande
av motorfordon oeb slapvagnar till av motorfordon oeb slapvagnar till
dessa fordon, senast andrat genom dessa fordon 3, senast andrat ge-
Europaparlamentets och radets di- nom kommissionens direktiv 20071
rektiv 20061401EG, oeh Europa- 371EG\ oeh Europaparlamentets
parlamentets oeh radets direktiv oeh rAdets direktiv 2002/24IEG av
2002/24IEG av den 18 mars 2002 den 18 mars 2002 om typgodkan-
om typgodkannande av tva- oeh nande av tva- oeh trehjuliga motor-
trehjuliga motorfordon oeh om upp- fordon och om upphavande av ni-
havande av nidets direktiv 92/61/ dets direktiv 92/61IEEG

5
, senast

EEG, senast andrat genom kom- andrat genom radets direktiv
missionens direktiv 20051301EG, 20061961EG

b
,

sdrdirektiv: direktiv som antagits med stad av bestammelserna i Oligot
av ramdirektiven,
typgodkdnnande: det farfarande genom vilket det intygas art en typ av

fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller
fOreskrivna krav i fraga om beskaffenhet oeh utrustning,
tillverkare: den som infOr den ansvariga myndigheten ansvarar for

samtliga delar av forfarandet vid typgodkannande oeh fOr produktions-
overensstammelse, aven om denne inte varit direkt engagcrad i sarntliga

I Se Europaparlamentets och nl.dets dircktiv 98/341£0 av den 22 juni 1998 om ett informa-
lionstorfarande betraffande tekniska standarder och f6reskrifter och betraffande fOreskrifter
lor inforrnationssamMliets tjanster (EOT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 3 I998L0034), and-
rat genom Europaparlamcntets och radcts direktiv 98/48/EO (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18,
Celex 3 1998L0048).
'Senaste lydelse 2007:219.
; EOT L 42, 23.2.1970, s. I (Ceiex 31970L0156).
4 EUT L 161,22.6.2007, s. 60 (Celex 32007L0037).
I EGT L 124,9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).
6 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

4



stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller
den separata tekniska enhet som typgodkannandet avser,
lItsldppsbegrdnsande anordningar: de komponenter i en bil som styr

eller begransar utslapp av avgaser oeh andra fOroreningar,
(ordonstyp: fordon som inte skiljer sig fran varandra i fraga om till-

verkare. tillverkarens typbeteekning oeh vasentliga konstruktions- eUer
formgivningsaspekter som ehassi, bottenplatta eUer motor,
motortyp: en kategori av motorer som inte skiljer sig fran varandra i

fraga om tillverkare, tillverkarens typbeteekning eUer vasentliga kon-
struktionsaspekter,
(ordonssysrem: ett sadant tekniskt fordonssystem som omfattas av

kraven i m\got av sardirektiven,
komponent: anordning som ar avsedd att vara en del av ett fordon oeh

som kan typgodkiinnas separat oberoende av fordonet, om ett sadant fOr-
farande uttryekligen ar tillatet enligt nagot av sardirektiven,
separat teknisk enhet: anordning som ar avsedd att vara en del av ett

fordon men som kan typgodkiinnas separat men da endast i samband med
en speeifieerad fordonstyp, f6rutsatt att ett sadant torfarande uttryekligen
ar tillatet enligt nagot av sardirektiven,
motorbensin: bensin som ar avsedd fOrmotordrift oeh som omfattas av

nr 2710 11 41,27101145,271011 49,27101151 eller 27101159 i
Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt nidets f6rordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- oeh statistiknomenklaturen oeh
om Gemensarnrna tuUtaxan7,
dieselbrdnsle: bransle som om- dieselbrdnsle: bransle som om-

fattas av nr 2710 1941 eller 2710 fattas av nr 2710 1941 eller 2710
19 25 i Kombinerade nomenklatu-
ren (KN-nr) enligt nidets f6rord-
ning (EEG) 2658/87 oeh som ar
avsett att anvandas i sadana motor-
fordon som avses i radets direktiv
70/220/EEG av den 20 mars 1970
om tillnannning av medlemsstater-
nas lagstiftning om atgarder mot
luftf6rorening genom avgaser fran
motorfordon, senast andrat genom
kommissionens direktiv 2003/761EG,
oeh Europapariamentets oeh riidets
direktiv 2005/55/EG av den 28
september 2005 om tillnarmning
av medIemsstatemas lagstiftning
om atgarder mot utsliipp av gas-
oeh partikelformiga fOroreningar
frim motorer med kompressions-
tandning som anvands i fordon

Nuvarande ~vdelse

7 EGT L 256, 7.9.1987, s. I (Celex 31987R2658).
'EGT L 76, 6.4.1970, s. I (Celex 31970L0220).
'EUT L 206,158.2003, s. 29 (Celex 32003L0076).

F6reslagen Iydelse

19 25 i Kombinerade nomenklatu-
ren (KN-nr) enligt radets fdrord-
ning (EEG) 2658/87 oeh som ar
avsett att anvandas i siidana motor-
fordon som avses i radets direktiv
70/220/EEG av den 20 mars 1970
om tillnarmning av medlemsstater-
nas lagstiftning om iitgarder mot
Iuftfdrorening genom avgaser fran
motorfordong, senast iindrat genom
kOrrmllssionensdirektiv 2003176IEG9•
oeh Europaparlamentets oeh nidets
direktiv 2005155IEG av den 28
september 2005 om tillnarmning
av medlemsstatemas lagstiftning
om atgarder mot utslapp av gas-
oeh partikelformiga fOroreningar
fran motorer med kompressions-
liindning som anvands i fordon

Prop. 2007/08:46
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Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse Prop. 2007/08:46

samt mot utsHipp av gasformiga
fOroreningar fnin motorer med
gnisttandning drivna med naturgas
eUer gasol vilka anvands i for-
don 10, senast andrat genom kom-
rnissionens direktiv 2006/51/EG

II
,

alternativt motorbransle: fOr mo-
tordrift avsett motorbransle som
inte ar motorbensin eller diesel-
bransle som till overvagande del
har sitt ursprung i raolja, och
konverteringssats: ett system for

iindring av ett fordon fran drift
med motorbensin eller dieselbriins-
Ie till drift med eft alternativt mo-
torbriinsle.

I ovrigt har beteckningarna i denna lag samma innebord som i lagen
(200 I:559) om vagtrafikdefinitioner.

samt mot utslapp av gasformiga
fdroreningar fran motorer med
gnisttan<ining drivna med naturgas
eller gasol vilka anvands i fordon,
senast andrat genom kommissio-
nens direktiv 2006/511EG, och
alternativt motorbransle: for mo-

tordrift avsett motorbransle som
inte liT motorbensin eller diesel-
brans Ie som till overvagande del
har sitt ursprung i raolja.

5 §
Tillverkare av motorfordon eUer motorer till fordon ansvarar fOr att
fordonen uppfyller gallande avgasreningskrav.

Forsta stycket galler inte fel som
beror pa att eft fordon eller en
motor har iindrats med en konver-
teringssats.

5a§

Om eft motorfordon eller en motor
som har iindrats med en konver-
teringssats inte uppfyller gallande
avgasreningskrav, ansvarar till-
verkaren av konverteringssatsen
for felet am det beror pa konver-
teringssatsen.

7§

En fordonstyp, en motortyp, ett
fordonssystem, en komponent eUer
en separat teknisk enhet kan typ-
godkannas i fraga om avgasrening.
Ett sadant godkannande fOrutsiitter
att relevanta krav enligt sardirektiv
eller enligt denna lag eller fOre-

En fordonstyp, en motortyp, ett
fordonssystem, en komponent, en
separat teknisk enhet eUer en kon-
verteringssats kan typgodkannas i
fraga am avgasrening. Ett sadant
godkannande fOrutsatter att rele-
vanta krav enligt siirdirektiv eller

,n EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).
" EUT L 152,7.6.2006, s. II (Celex 32006L0051). 6



Nuvarande lydelse Foreslagen lydelse

skrifter som har meddelats med enligt denna lag eller fcireskrifter
stOdav lagen ar uppCYllda. som har meddelats med st()d av

lagen ar uppcyllda.
Ett typgodkannande som har meddelats i en annan medlemsstat i

Europeiska unionen med sttid av rarndirektiven eller sardirektiven galler
utan sarskild provning i Sverige.

19a §

Om eft Jordon har andrats med en
konverteringssats. ska
1. det som sags om tillverkarens

ansvar i 1fr-1B§§ galla jor till-
verkaren av konverteringssatsen.
om jeler beror pa konverterings-
satsen.och
2. det som sags om ansvar for

eft utomlands tillverkat Jordon i
19 § galla i jraga om konverter-
ingssatsen. om den har tillverkats
utomlands.

20 §

I fraga om utslapp av avgaser oeh andra fororeningar frim motorfordon
far regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer meddela
fdreskrifter om
I. begransning av utslapp av avgaser och andra fOroreningar fran

motorfordon,
2. motorfordons oeh motorers utrustning, Mllbarhet, funktion, installa-

tion eller beskaffenhet i ovrigt,
3. skyldighet att underhl111autrustning som begransar utsHipp,
4. skyldighet aU anvanda visst brans Ie,
5. tillsyn oeb annan kontroll,
6. fOrfarandet i samband med typgodkannande oeh godkannande av

fdrslag till atgardsplaner,
7. ibruktagande oeh fOrsaljning

av jordan oeh motorer till dessa
samt

8. fOrfarandet i samband med
miljoklassindelning av bilar.

Denna lag trader i kraft den 1juli 2008.

7. ibruktagande och fdrsiUjning
av motorjordon. motorer oeh mo-
torers utrustning.
B. skyldighet for tillverkaren att

tillhandahOlla information och do-
kumentation om motor/ordon. ma-
torer och motorers ulrustning. och
9. fdrfarandet i samband med

miljoklassindelning av bilar.

Prop. 2007/08:46
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Prop. 2007/08:46

3 Arendet och dess beredning
Vagverket tick 2005 uppdraget att i samrad med Naturvardsverket utreda
fdrutsattningarna fdr att underHitta s.k. efterkonvertering av personbilar.
Efterkonvertering innebar aU ett fordon, som drivs med konventionella
drivmedel som motorbensin eller dieselbransle, med hjalp av en sarskild
konverteringssats byggs om sa att fordonet kan drivas med ett alternativt
drivmedel, t.ex. etanol E 85 eller fordonsgas. vagverket har samratt med
Statens raddningsverk samt haft kontakter med representanter fdr fOretag
som genomfOr eller som kan tankas genomfOra konverteringar av person-
bilar till gas- eller etanoldrift oeh med bransehorganisationer som ENGVA
(European Natural Gas Vehicle Association), Svenska gasfOreningen,
Svenska Petroleuminstitutet och fOretradare fOrbilindustrin.
Den 1 oktober 2005 overlamnade Vagverket sin slutrapport till Reger-

ingskansliet (Naringsdepartementet). En sammanfattning av rapporten
finns i bilaga I. Rapportens lagforslag Merges i bilaga 2. Rapporten har
remissbehandlats. Remissvaren oeh en remissammanstallning finns till-
gangliga i MiljOdepartementet (dnr M2006/572/Mk). En fdrteekning over
remissinstansema tinns i bilaga 3.
Ett fdrslag till lagtext anrnaldes den 13 mars 2007 till Europeiska ge-

menskapemas kommission enligt direktiv 98/34IEG av den 22 juni 1998
om ett inforrnationsfdrfarande betraiTande tekniska standarder oeh fdre-
skrifter oeh betraffande fdreskrifter om informationssamhallets tjanster
(EGT L 204,21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), andrat genom Euro-
paparlamentets oeh radets direktiv 98/48/EG (EUT L 217,5.8.1998, s. 18,
Celex 31998L0048). Det anmalda lagfdrslaget overensstammer med pro-
positionens forslag i den del som ror konverteringssatsema. I propositio-
nen fOresllis att mojligheten aU typgodklinna en konverteringssats ut-
tryekligen anges i lagtexten (7 §). Den lagtexten fanns inte med i det an-
maida fOrslaget, men aU det anmalda lagf6rslaget syftade till att mojlig-
gora typgodkannande av konverteringssatser framgiek tydligt av anrna-
Ian. Inga synpunkter har kommit in avseende konverteringssatsema.
I propositionen fOreslas oeksii. aU bemyndigandet i lagen om motorfor-

dons avgasrening oeh motorbranslen anpassas sa att det blir mojligt fOr
regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer att meddela
fdreskrifter dels om skyldighet fOr tillverkare aU tillhandahii.lla informa-
tion oeh dokurnentation i samband med fOrsaljning av motorfordon, mo-
torer eller motorers utrustning, dels fOreskrifter om ibruktagande oeh f6r-
saljning av motorfordon, motorer eller motorers utrustning. Syftet med
andringen ar att underlatta genomfOrandet av vissa EG-direktiv. Forsla-
get har beretts med berorda myndigheter.

Lagradet
Forslagen har granskats av Lagradet. Lagradsremissens lagf6rslag aterges
i bilaga 4 oeh Lagnidets yttrande i bilaga 5. Lagradet har fdreslagit migra
andringar i utforrnningen av 19 a oeh 20 §§. Regeringen har i allt viisent-
ligt fdljt LagrMets mrs lag. 8



4 Efterkonvertering av personbilar fOr
altemativbranslen

Regeringens fBrslag: System fOr andring av ett fordon frim drift med
motorbensin eHer dieselbransle till drift med ett altemativt motor-
brans Ie (konverteringssatser) ska kunna typgodkiinnas i fraga om av-
gasrening. Det ansvar som tiHverkaren av motorfordon oeh motorer
har fdr uppfyllandet av gallande avgasreningskrav galler inte fel som
beror pa att ett fordon eller en motor har andrats med en konverter-
ingssats. Om felet beror pa konverteringssatsen ligger ansvaret pa den
som har tillverkat kdnverteringssatsen eller fdrt in den till Sverige.
Lagandringen trader i kraft den I juli 2008.

Vagverkets fOrslag overensstammer delvis med regeringens. Enligt
Vagverkets fOrslag skulle tillverkaren av konverteringssatsen ta over hela
ansvaret fOr aU fordonet uppfyller gallande avgasreningskrav.
Remissinstanserna har i huvudsak stallt sig positiva till fOrslaget om

en nationell reglering av efterkonvertering av personbilar fOr drift med
altemativa brans len oeh anser aU efterkonvertering ar ett viktigt instru-
ment fOr aU minska trafikens klimatpaverkan. Alia remissinstanser som
har yttrat sig stodjer ocksa fOrslaget aU det efterkonverterade fordonet
ska uppfylla samma avgas- oeh sakerhetskrav som fordonet i siu ur-
sprungJiga skiek. Rikspolisstyrelsen. Konkurrensverket. Vinnova, Sveri-
ges Kommuner och Landsting, BIL Sweden. Fordonskomponentgruppen.
Svenska Biogasforeningen. Svenska Naturskyddsforeningen, SAAB Auto-
mobile AB, Volvo Cars, MGN AB samt Nordic Uhr AB har inte haft
nagon erinran eller har avstatt fran aUyttra sig.
Flertalet remissinstanser ar positiva till forslaget att det eivilraUsliga

tillverkaransvaret ska ga over fran fordonstillverkaren till tillverkaren av
konverteringssatsen eller den som yrkesmassigt fort in konverteringssat-
sen till Sverige. Nagra remissinstanser, bl.a. Statens energimyndighet, har
dock anfOrt att konvcrtcringssatstillverkarens ansvar behover fOrtydligas
oeh eventuellt begransas yUerligare. Naturvardsverket har fOrespr1'lkat
nagon form av krav pa registrering eller godUnnande av ffiretag som
enerkonverterar personbilar for altemativa brans len.

Skalen for regeringens fOrslag

Rapportcr om fossila drivmedels klimatpaverkan oeh okande drivrnedels-
priser har medfOrt en efterfragan fran bilagare aU kunna efterkonvertera
bilar som drivs med konventionella drivmedel till drift med altemativa
drivmedel. Det finns aven eU intresse bland biltillverkare som i dag inte
marknadstOr bilar som kan drivas med altemativa drivmedel att kunna
etlerkonvertera egna nytillverkade bilar pa detta saU.
Fordon efterkonverteras i viss utstraekning i dag. Installation av en ef-

terkonverteringssats innebar aU fordonet har f6randrats i sa stor utstraek-
ning att en registreringsbesiktning kravs. Till detta kommer att det eivil-

Prop. 2007/08:46
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rattsliga ansvar som fordonstillverkaren har fOr art fordonets avgasre- Prop. 2007/08:46
ningsutrustning fungerar inte galler om fordonet inte skots pa dirt sarto
Eftersom det inte finns nagra sarskilda krav pa efterkonverteringssatser

maste ett konverterat fordon vid en ny registreringsbesiktning genomga
omfattande tester, nagot som i praktiken knappast ar mojligt aU genom-
fora. Genom aU stalla nationella krav pa efterkonverteringssatser blir det
mojligt att genom ett typgodkannandefOrfarande underlatta provningen
vid en registreringsbesiktning. Ett sadant system sakerstaller oeksa att
efterkonverteringssatser som monteras har en god kvalitet.
AU mojliggora efterkonvertering ar en atgard som i viss utstraekning

kommer aU bidra till det av riksdagen fastslagna rniljokvalitetsmalet om
en minskad klimatpaverkan.

Allmant om typgodkiinnanden

Det s.k. rarndirektivet fOr typgodkannanden (radets direktiv 701l56/EEG
av den 6 februari 1970 om tillnarmning av medlemsstaternas lagstiftning
om typgodkannande av motorfordon oeh slapvagnar till dessa fordon,
EGT L 42,23.2.1970, s. I,Celex 31970L0156), innebar aUen tillverkare
som kan intyga att ett fordon uppfyller gallande krav fritt rar marknads-
fora oeh registrera fordonet inom EU. Direktivet har andrats oeh anpas-
sats flera ganger oeh det frons avcn eU antal s.k. sardirektiv. Eu sMant
sardirektiv ar radets direktiv 70/220lEEG av den 20 mars 1970 om till-
narmning av medlemsstaternas lagstiftning om atgarder mot luftfOrore-
ning genom utsHipp fran motorfordon (EGT L 76,6.4.1970, s. I, Celex
31970L0220).
Systemet bygger pa att det finns en typgodkannandemyndighet i varje

medlemsland som ansvarar for sarntliga delar av fOrfarandet vid godkan-
nande av en fordonstyp, eU system, en komponent eller en separat tek-
nisk enhet oeh som har behorighet att utHirda oeh aterkalla intyg om typ-
godkannande oeh art skota kontakterna med de ansvariga myndigheterna
i ovriga medlemslander. Myndigheten ansvarar aven fOr kontrollen over
cn tillvcrkares atgarder fdr att sakerstalla produktionsoverenssllimmelse.
ISverige ar Vagverket ansvarig typgodkannandemyndighet.
Ett typgodkannande innebar aU medlemsstaten intygar aU en fordons-

typ, ett system, en komponent eHer en separat teknisk enhet uppfyller
relevanta krav i ramdirektivet eUer migot av sardirektiven. Personbilar
omfattas av ett s.k. helfordonsgodkannande, dvs. godkannandet ges fOr
hela fordonet inklusive samtliga komponenter. Ett godkant avgassystem
ryms aHtsa inom helfordonsgodkannandet.

Narmare om konverteringssatser

Ett fordon som efterkonverterats har fOrandrats i en sadan utstrackning
:ltt registreringsbesiktning ska ske enligt fordonsforordningen (2002:925).
[ syfte att i praktiken mojliggora efterkonvertering oeh art aven se till att
de efterkonverteringssatser som installeras har en god kvalitet bor ett
nationellt typgodkiinnande kunna ges fdr en konverteringssats. Typgod-
kannandet innefattar saviil komponenter som installationsanvisningar. En
konverteringssats bor definieras som ett tekniskt system fdr andring av
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ett fordon fran drift med motorbensin eller dieselbransle till drift med ett Prop. 2007/08:46
alternativt motorbransle.
Narmare fOreskrifter om f6rfarandet i samband med typgodkannande

av efterkonverteringssatser oeh vilka niirmare krav de ska uppfylla kan
meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer
med stod av bemyndigandet i 20 § lagen om motorfordons avgasrening
oeh motorbranslen.
Regeringen delar den bedomning som framf6rts av vissa remissinstan-

ser att det, saval Cdrbilens sakerhet som fOr aU avgaskraven ska uppfyl-
las, ar viktigt aU installationen av konverteringssatsen utf6rs faekmanna-
massigt. Detta sakerstalls genom aU bilagaren vid registreringsbesikt-
ningen kan visa att konverteringssatsen ar typgodkand, vilket innefattar
saval komponenter som installationsanvisningar. Genom registreringsbe-
siktningen kontrolleras art installationen utf6rts korrekt. Allmanna krav
pa kompetens oeh fackmannamassighet kan meddelas i f6reskrifter av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestammer. Nagra krav
pa formell auktorisation eller liknande ar clarfOr inte nodvandiga. En
sMan reglering skulle aven avvika fran vad som ar brukligt i det svenska
fordonsregelverket.
Nar det galler krav pa information om efterkonverterade bilars brans le-

fOrbrukning oeh koldioxidutslapp bor det i fOrsta hand vara upp till de
ansvariga myndigheterna att bedoma behovet av sMana bestammelser.

Tillverkaransvar

Biltillverkaren har ert s.k. tillverkaransvar rur bilens miljo- oeh saker-
hetsegenskaper. Enligt 5 §·Iagen om motorfordons avgasrening oeh mo-
torbranslen ansvarar tillverkare av motorfordon eller motorer till fordon
f6r att fordonet uppfyller gallande avgasreningskrav. Det innebar aU till-
verkaren ansvarar fOr att bilcn uppfyllcr avgaskraven oeh att avgasren-
ingen uppfyller niirmare angivna hallbarhetskrav. For bilar som har typ-
godkants efter den I januari 2005 ska tillverkaren vid typgodkiinnande
visa att avgaskraven uppfylls i fern ar eller upp till korstraekan 100 000
kilometer, beroende pa vilket som intraiTar f6rst.
Lagen bor kompletteras med bestammelser som underlattar eftcrkon-

vertering av bilar oeh som reglerar ansvaret fOr aU bilen aven efter aU
den konverterats uppfyller gallande utslappskrav.

Niirmare om ansvarsjordelningen

Det namnda tillverkaransvaret fOr att eU fordon uppfyller gallande avgas-
rcningskrav galler i fdrhallande till det allmanna i den meningen aUVag-
verket i sin roll som typgodkannademyndighet oeh i enlighet med de f6r-
faranden som anges i direktiv 70/220lEEG kan ingripa mot en tillverkare
vars fordon inle klarar all mota gallande avgaskrav.
Vidare svarar tillverkaren enligt 15 § lagen om motorfordons avgasre-

ning oeh motorbranslen gentemot den enskilde bilagaren fOr att fel pa
bilcns avgasrenande utrustning kostnadsfritt avhjalps fOrbilar som inte ar
:.Hdrean fern ar eller har korts mer an 80 000 kilometer, om det pa ett till-
fOrlitligt satt kan konstateras aU anordningarna inte uppfyller gallande
krav. Det eivilrattsliga ansvaret galler inte om det gors sannolikt att felet
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beror pa l.ex. bristande underhall, olyeka, vanvard eller nagot annat lik- Prop. 2007/08:46
nande fOrhallande pa biHigarens sida.
Fordons- eller motortillverkarens ansvar bor inte omfaua fel i avgas-

reningen som beror pa aU en bil har efterkonverterats med en konver-
teringssats som nagon annan har tillverkat. Det bor i sUillet vara tillver-
karen av den typgodkanda konverteringssatsen som tar ansvar fOr de
eventuella brister i avgasreningen som konverteringssatsen ger upphov
till.
Vagverket fOreslog aU tillverkaren av konverteringssatsen ska ta over

ansvaret fOr att en efterkonverterad bil uppfyller avgaskraven oeh att av-
gasreningen uppfyller ha.llbarhetskraven, saval i forhallande till det all-
manna som gentemot den enskilde bilagaren. I likhet med Statens energi-
myndighet anser dock regeringen aU konverteringssatstillverkarens an-
svar bor avgraosas till rei i avgasrcningen som beror pa konverterings-
satsen. AU tillverkaren av konverteringssatsen skulle ta over ansvaret
aven fOr fel som inte beror peiatt bilen har efterkonverterats framstar som
onodigt betungande oeh riskerar att motverka syftet med lagaodringen.
Samtidigt at det viktigt att behalla mojligheten for den enskilde biUigaren
att kostnadsfriU fa ett fel pa avgasreningsutrustningen avhjalpt. Eftersom
det intrader en part till i fragan om ansvaret fOr att avgasreningen fun-
gerar pa efterkonverterade bilar, kan det inte uteslutas aU ansvarsfragoma
blir mer komplieerade an vad de ar i dag. Regeringen avser dock aU folja
utveeklingen oeh aterkomrna till fragan om det visar sig att de enskilda
bilagarna missgynnas.

5 Dokumentation, information och saluf6rbud

Regeringens fOrslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen
bestammer tar meddela fOreskrifter om krav fOr tillverkare aU tillhan-
dahalla information oeh dokumentation om motorfordon, motorer oeh
motorers utrustning samt rar meddela fOreskrifter om ibruktagande
oeh fOrsaljning av motorfordon, motorer oeh motorers utrustning.
Lagaodringen trader i kraft den 1juJi 2008.

Skillen ror rcgeringens fdrslag: I beredningen av deUa arende har det
kommit fram aU vissa EG-direktiv innehaller sadana krav pei utrustning
som det at tveksamt om regeringen har bemyndigande att meddela fore-
skrifter om. I det fdljande beskrivs tva aktuella exempel som ror krav pa
s.k. ersattningskatalysatorer.
Kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 oktober 2002 om an-

passning till den tekniska utveeklingen av reidets direktiv 70/220/EEG
om atgarder mot luftfOrorening genom avgaser fran motorfordon (EGT
L 291,28.10.2002, s. 20, Celex 32002L0080) har genomfOrts med and-
ringar i fOrordningen (2001: 1085) om motorfordons avgasrening. En be-
stammelse i direktivet har dock inle kommit till uttryek ide svenska reg-
lerna. Enligt direklivets artikel 4 ska lillverkare av katalysatorer se till att
viss dokumentation om katalysatorerna anlingen skiekas till distributOr-
erna eUer finns tillganglig pa forsiiljningsstiillena. Kravet pa dokumenta-
tion ar detaljerat oeh finns i direktivets bilaga X111,avsnitt 7. 12



Enligt korrunissionens direktiv 2006/120/EO av den 27 november 2006 Prop. 2007/08:46
om rattelse oeh andring av direktiv 2005/30/EO om andring, fOr att an-
passa dem till den tekniska utveeklingen. av Europaparlamentets oeh ni-
dets direktiv 97/24/EO oeh 2002/24/EO avseende typgodkannande av
tva- oeh trehjuliga motorfordon (EUT L 330, 28.11.2006, s. 17, Celex
32006L0120) kravs enligt artikel 2 aU medlemsstatema fnin oeh med ert
visst datum fOrbjuder fOrsaljning av ersattningskatalysatorer som inte
uppfyller kraven i typgodkannandedirektiven.
De normgivningsbemyndiganden som finns i 20 § lagen (2001: 1080)

om motorfordons avgasrening oeh motorbranslen avser bl.a. fOreskrifter
om ibruktagande oeb fOrsaljning av fordon oeb motorer till dessa. I fOr-
fattningskorrunentaren till 20 § 7 anges att den punkten i prineip motsva-
rar 3 § 4 bilavgaslagen (1986:1386) enligt vilken regeringen eller den
myndighet som regeringen bestammer fiek meddela foreskrifter om "ut-
fardande av typgodkannande. registrering, ibruktagande oeh forsaljning
av fordon oeh motorer". Det bemyndigandet infOrdes genom lagen
(1996:542) om andring i bilavgaslagen. I forarbetena till lagandringen
(prop. 1995/96: 175) angavs att syftet var aU astadkomma en battre har-
moniscring mcd EO-direktiven.
Skarpning av krav oeh gransvarden enligt direktiven sker norma It i tva

steg dar det fOrsta steget inncbar att fran oeh med ett visst datum rar
medlemslanderna inte langre utfarda typgodkannanden fOr en viss krav-
niva, men fordonen .far fortsatta aU saljas en tid. Det andra steget innebar
att fran oeh med ett senare datum intradcr forsaljningsforbud, fOrbud mot
registrering oeh ibruktagande for nya fordon med typgodkannanden en-
ligt den aldre kravnivan.
I det svenska systemet fOre EU-medlemskapet genomfOrdes skarpta

avgaskrav genom att bilar fran oeh med en viss arsmodell skulle klara en
viss kravniva. Gjorde bilama inte det, kunde de inte registreras oeh diir-
med inte heBer tas i bruk. A v detta foljde aU bilama inte heller kunde fOr-
saljas. Regeringens slutsats blev aU det visserligen kunde antas aU direk-
tiven kunde genomfOras med det system som glillde fOre EU-medlem-
skapet. men aU det med hansyn till hur direktiven utformats oeh bilav-
gaslagens karaktlir av ramlag anda var mest lampligt aU dessa grundlagg-
ande prineiper angavs i lagen. I speeialmotiveringen angavs vidare bl.a.
att torbud mot typgodkannande. ftirsaljning, registrering oeh ibruktag-
ande av nya fordon oeh motorer kommer att intrada med jiirnna mellan-
rum tOr fordonstyper enligt avgasdirektiven. Avsikten har alltsa varit aU
bemyndigandet att meddela fOreskrifter om forsaljning ska omfatta aven
fOreskrifter som innebar fOrbud mot forsaljning. Bemyndigandets formu-
lering utcsluter inte sadana fOreskrifter. For aU kunna genomfora bl.a.
forsaljningsrestriktioner enligt EO-kraven. bor dock bemyndigandet ut-
vidgas till aU aven omfatta "motorers utrustning".
Det nuvarande normgivningsbemyndigandet i 20 § lagen om motor-

fordons avgasrening oeh motorbranslen ger ingen tydlig ratt aU meddela
fOreskrifter om skyldighet tOr tillverkare aU tillhandaMlla sMan doku-
mentation oeh information pa det saU direktivet kraver. En sadan nonn-
givningsraU bor omfattas av bemyndigandet. De fOreskrifter som behover
komma till uttryek i regelverket kan sedan meddelas i fOrordningsform.
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Prop. 2007/08:46

6 Konsekvenser
A.ndringama underHittar konvertering av bilar fOr altemativa brans len
som E 85 oeh biogas. Det fOreslagna regelverket ar i Iagen inte begransat
till vissa aitemativa brans len. En anpassning till nya altemativa branslen
kan enkelt goras genom fcireskrifter som regeringen eller, efter bemyn-
digande fr{mregeringen, Vagverket meddelar. Forslaget om att biltillver-
karens ansvar vid en konvertering ska overtas av tillverkaren av konver-
teringssatsen fOr fel som beror pa konverteringssatsen kommer att be-
gransa antalet konverteringsforelag, men bor a andra sidan gynna de mest
seriosa fOretagen.
De direkta kostnadema fOr en konvertering paverkar inte statsbudgeten

eftersom de kostnadema betalas av marknadens aktorer, dvs. den bilagare
som vill konvertera sin bil oeh det fOretag som konverterar bilen.
Vagverkets kostnader fOr att dels ta fram fcireskrifter, dels utova tillsy-

nen over aU fOreskriftema fOljs, kommer i ett inledningsskede art oka
nagot. Den kostnaden bedoms ligga inom ramen fOr Vagverkets nuvar-

ande budget.
Hur manga bilar som kommer att efterkonverteras efter lagandringen ar

svart att uppskatta cftersom det beror pa flera faktorer, sasom priset fOr
en konvertering ja.mfort med priset for att kopa en fabrikstillverkad eta-
nol- eller gasbil samt priset pa bensin jamfOrt med priset pa det altemati-
va drivmedlet. Kostnaden fOratt genomfora en efterkonvertering bedoms
bli relativt hog. Efterfragan pa efterkonverterade bilar bedoms vidare
komma aU minska i takt med att nya modeller introdueeras oeb begag-
nade E 85-bilar blir tillgangliga i alIt storre utstrackning. Ett rimligt anta-
gande ar darfor att antalet konverterade bilar kommer att uppga till hogst
migon proeentandel av miljobilsforsaljningen.
Vagverket har gjort en kanslighetsanalys av bedomda konsekvenser.

Den visar aU vid antaganden om aU oljeprisema okar oeh att efterkon-
verterade bilar bara tankas med E 85 sa skulle 5 000 konverterade bilar
per ar ge ett skattebortfall pa 23 miljoner kronor.

7 Forfattningskommentar
Forslaget till lag om iindring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbranslen

2§
En definition av konverteringssats infors fOr aU underlatta utforrnningen
av de bestiimmeiser i lagen dar termen konverteringssats behover anvan-
das.
1definitionen av "ramdirektiv" uppdateras upplysningen om nar de an-

givna EG-rattsaktema senast har andrats med andringar som ska tillam-
pas vid denna Iagandrings ikrafttradande den I juli 2008.
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I anslutning till defmitionema av "dieselbdinsle" oeh "altemativt mo- Prop. 2007/08:46
torbransle" gors andringar endast pa sa satt att sammanbindningsordet
"oeh" mellan nast sista oeh sista definitionen flyttas med anledning av
den nya detinitionen av "konverteringssats".

5§

I paragrafen anges aU tillverkare av motorfordon eller motorer till fordon
ansvarar fOr att fordonen uppfyller gallande avgaskrav. Ett nyU ancJra
stycke intOrs dar det slas fast att tillverkaren som huvudregel inte ska
vara ansvarig tOr fel som beror pa aU eUfordon eller en motor har andrats
genom montering av en konverteringssats.

5a§

Paragrafen ar ny. I bestlimmelsen anges aU tillverkaren av konverterings-
satsen ansvarar fOr fel pa ett fordons avgasreningsutrustning i den ut-
straekning felet berOTpa att fordonet har byggts om med en sadan kon-
verteringssats.
Tillsammans med andringen i 5 § innebar 5 a § aU, nar en bil har efter-

konverterats med en typgodkand konverteringssats, overgiir ansvaret for
uppfyllandet av gallande avgaskrav friin biltillverkaren till konverterings-
satstillverkaren, men endast i den utstrackning som eU fel i avgasren-
ingen berOTpa konverteringssatsen.

7§

I paragrafen anges uttryekligen att konverteringssatser kan typgodklinnas
i fraga om avgasrening. Med stod av 20 § kan det meddelas foreskrifter
om vilka krav som ska vara uppfyllda for att ett typgodklinnande ska
kunna ges.

19 a §
Paragrafen ar ny oeh infOrs fOr att pa lillverkare av konverteringssatser
oeh den som fOr tillverkarens riikning fOr in konverteringssatser lagga ell
liknande ansvar som det som annars Jigger pa fordons- oeh motortillver-
kare.
Enligt 16 § ska en tillverkare svara gentemot en enskild bilagare for att

fel pa bilens utsHippsbegransande anordningar kostnadsfritt avhjalps om
det pa tillforlitligt saU har konstaterats att anordningama inte uppfylIer
lagens krav. Enligt 17 § galler ansvaret inte om det kan goras sannolikt
att fe1et beror pa att bilagaren pa nagot siitt har brustit i sin underhalls-
plikt, Lex. genom aU tanka bilen med fel brans Ie eller inte ha lalit bilen
genomga erforderlig underhallsserviee. I lagens 18 § finns yucrligare
regler om tillverkarens ansvar i situationer nar bilagaren har latit nagon
annan an tillverkaren avhjalpa fel pa avgasreningsutrustningen. Enligt
19 § ska, i fraga om fordon som tillverkats utomlands, den som fOr till-
verkarens riikning }Tkesmassigt fOr in fordon i Sverige svara solidariskt
med tillverkaren for de forpliktelser som tillverkaren har enligt 16-18 §§.
IFjrsta punkten i den nya 19 a § anges att i fraga om eU fordon som

har konverterats med en konverteringssats sa ska det som sags om tillver-
15



kares ansvar i 16-18 §§ galla fOr tillverkaren av konverteringssatsen. Det Prop. 2007/08 :46
ansvar som pa detta saU laggs pa tillverkaren av konverteringssatsen ar
dock begransat till fel som beror pa konverteringssatsen.
I andra punkten anges att det som sags i 19 § om ett utomlands tillver-

kat fordon ska galla en konverteringssats om denna har tillverkats utom-
lands. Det betyder att den som fOr tillverkarens rakning yrkesmassigt fdr
in konverteringssatser till Sverige ska svara solidariskt med tillverkaren
av konverteringssatsen.
Paragrafen har utforrnats i enlighet med Lagradets forslag utom i fraga

om att verbet "sags" har valts i stallet fOr "fOreskrivs".

20 §
Bemyndigandet andras i sjunde punkten sa att det ornfattar liven motorers
utrustning (t.ex. ersattningskatalysatorer). Det innebar att regeringen kan
meddela fOreskrifter som innebar restriktioner, inklusive fOrbud, mot for-
saljning av siidan utrustning. Det framgar av fdrarbetena till det ur-
sprungliga bemyndigandet i bilavgaslagen (prop. 1995/96: 175) aU med
uttrycket "ibruktagande och forsaljning" fOrstas liven forsaljningsfdrbud.
En ny attonde punlet infOrs i bemyndigandet. Detta gor det rnojligt att

infora offentligrattsliga krav om aU tillhandahalla information ocb doku-
mentation om samma slags varor som avses i sjunde punkten, dvs. mo-
torfordon, motorer ocb motorers utrustning. For aU battre knyta an till
direktivets lydelse framgar det av texten aU bemyndigandet avser krav
som riktas mot tillverkare. Bestammelsen bar pei sa saU tatt den utform-
ning som forordats av Lagradet.
Den tidigare attonde punkten blir en ny nionde punlet.
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Prop. 2007/08:46
Bilaga 1

Sammanfattning av Vagverkets fdrslag

Redovisning av regeringsuppdrag angaende efterkonvertering av
personbilar fOr alternativbransJen

Vagverket fiek i regleringsbrevet fOr 2005 i uppdrag av regeringen att
granska fdrutsattningarna for en svensk reglering som tillater efterkon-
vertering av personbilar fOr altemativa drivrnedel. Uppdraget har bedri-
vits i samrad med Naturvardsverket.
Vagverket finner att efterkonvertering fOr altemativa drivrnedel inte

kan ske inom ramen fOrdet gallande regelverket. Forslag till forfattnings-
andringar framgar av bilaga.
A vgasemissionema fnm bilar som drivs med konventionella drivmedel

(bensin oeh diesel) har minskat kraftigt sedan slutet av 80-talet. Det ar
darfor viktigt att ett inforande av altemativa drivmedel inte sker pa be-
kostnad av avgasemissionema. Vagverket oeh Naturvardsverket menar
darmr att fOr att en konvertering ska tilHitas maste avgaskrav stallas som
motsvarar de som stalls pa bilen i urspmngligt utforande.
Sakerhetskrav bor stallas pa efterkonverterade bilar som ar relevanta

fOr respektive konvertering oeh bransle. Detta inneblir for gas att det in-
temationella regelverket i ECE R115 infors i svensk lagstiftning. For
andra brans len som E85 maste nationella krav infuras i svensk lagstift-
ning. Vagverket har under utredningen tillsammans med bl.a. Raddnings-
verket arbetat fOr att kunna faststalla vilka sakerhetskrav som bor stallas
vid konvertering fOr E85. Detta har doek inte varit mojligt dAkunskap, i
tillraeklig omfattning, om branslets egenskaper i kombination med de
varierade konstruktionema hos pafyllningsror oeh br1lnsletank ete. visat
sig saknas fOr de bilar som kan komma aU vara aktuella fOrefterkonver-
tering. Vagverket kommer dar[or aU tillsammans med Raddningsverket
oeh andra berorda utreda slikerhetsfragoma ytterligare.
I det EU-gemensamma regelverket regleras personbilar genom helfor-

donsgodkannande som inneblir att tillverkaren har en langtgaende ansvar
fOrfordo net oeh dess egenskaper. Detta galler saviU siikerhet som avgas-
emissioner. En efterkonvertering inneblir att fordonet inte langre omfattas
av tillverkarens ansvar. Vagverket oeh Naturvardsverket anser aU detta
ansvar maste overtas av nagon annan an tillverkaren av fordonet, i detta
fall tillverkaren av konverteringssalsen.
Viigverkets fOrsJag: For drift av en personbil eller en Hitt lastbil tar

endast anvandas br1lnsle av det slag som fordonet ar typgodkant fdr enligt
typintyg eller intyg om overensstlirnmelse eller godkant fOr vid en regist-
reringsbesiktning eller motsvarande kontroll. Detta galler aven fOrhelfor-
donsgodkiinda fordon som tas i bruk fOrsta gangen efter ikrafttradandet.
Godkannande av elt sadant fordon fOrdrift med annat bransle fOmtsiU-

ter att fordonet uppfyller gallande avgaskrav oeh nodvandiga siikerhets-
krav.
De komponenter som tillsammans utgor en konverteringssats skall vara

typgodkanda.
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Tillverkaransvaret enligt 5 § lagen (2001: 1080) om motorfordons av- Prop. 2007/08:46
gasrening och motorbransle, overtas vid en konvertering av tillverkaren Bilaga 1
av konverteringssatsen.
Det civilrattsliga tillverkaransvaret gentemot biH:igarenenligt 16 § lagen

om motorfordons avgasrening och motorbransle, Dvertas vid en konver-
tering av tillverkaren av konverteringssatsen.
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Vagverkets lagfdrslag

Lag om andring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening
oeh motorbrinsle;

Harigenom foreskrivs i fnlga om lagen (200 l: 1080) om motorfordons av-
gasrening oeh motorbransle
dels aU 2, 5 §§ skall ha foljande lydelse,
dels aU det i lagen skall inforas en ny paragraf, 19 a §, av fOljande ly-

delse.

Nuvarande lydelse Foreslagen Iydelse

2§

Idenna lag avses med
ramdirektiv: radets direktiv 70/156IEEG av den 6 februari 1970 om

tillnarmning av medlemsstatemas lagstifining om typgodkannande av
motorfordon oeh slapvagnar till dessa, senast andrat genom Europapar-
lamentets oeh radets direktiv 200311021EG, oeb Europaparlamentets oeh
nldets direktiv 2002/24IEG av den 18 mars 2002 om typgodkannande av
tva- oeh trehjuliga motorfordon oeh om upphavande av ri'tdets direktiv
92/61IEEG, andrat genom kommissionens direktiv 2003/77IEG,
sdrdirektiv: direktiv som antagits med stM av bestiimmelsema i nagot

av ramdirektiven,
typgodkdnnande: det fOrfarande genom vilket det intygas aU en typ av

fordon, system, komponenter eller separata tckniska enheter uppfyller
fOreskrivna krav i Fragaom beskaffenhet oeh utrustning,
tillverkare: den som infOr den ansvariga myndigbeten ansvarar for

samtliga delar av fOrfarandet vid typgodkannande oeb fOr produktions-
overensstiimmelse, aven om denne inte varit direkt engagerad i samtliga
stadier av produktionen av det fordon, det system, den komponent eller
den separata tekniska enhet som typgodkannandet avser,
lIfsliippsbegriinsande anordningar: de komponenter i en bil som styr

eller begransar utslapp av avgaser oeh andra fOroreningar,
fordonstyp: fordon som inte skiljer sig fran varandra i fraga om till-

verkare, tillverkarens typbeteckning oeb vasentliga konstruktions- eller
formgivningsaspekter som ehassi, bottenplatta eller motor,
mofortyp: en kategori av motorer som inte skiljer sig fran varandra i

fraga om tillvcrkare, tillverkarens typbeteckning eller vasentliga kon-
struktionsaspekter,
fordonssvsfem; ett sadant tek- (ordonssystem: ett sadant tek-

niskt fordonssystem som omfattas niskt fordonssystem sam omfattas
av kraven i migot av sardirektiven, av kraven i nagot av sardirektiven

eller andrajoreskrivna krav,
komponenf: anordning som ar avsedd aU vara en del av ett fordon oeh

sam kan typgodkannas separat oberoende av fordonet, om ett sadant fOr-
farande uttryckligen ar tilliitet enligt mlgot av sardirektiven,

Prop. 2007/08:46
Bilaga 2
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Nuvarande Iydelse Foreslagen Iydelse Prop. 2007/08:46
Bilaga 2

separat teknisk enhet: anordning som ar avsedd att vara en del av ett
fordon men som kan typgodkiinnas separat men dA endast i samband
med en speeifieerad fordonstyp, fOrutsatt att eU sMant fOrfarande ut-
tryekligen ar tillatet enligt nagot av siiI'direktiven,

konverteringssats: eft system Jar
andring av eft Jordon jran drift
med motorbensin eller dieselbran-
sle till drift med annat bransle,

tllng buss: buss med en totalvikt av over 3500 kilogram,
mOlOrbensin: bensin som iiI'avsedd fOrmotordrift oeh som omfaUas av

nr 2710 1141,2710 11 45,271011 49,27101151 eller 2710 11 59 i
Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt radets fOrordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- oeh statistiknomenklaturen oeh
om Gemensamma tulltaxan, oeh
dieselbriinsle: bransle som omfattas av nr 2710 1941 eHer 2710 1925
i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt radets fdrordning (EEG)
2658/87 oeh som ar avsett att anvandas i sadana motorfordon som avses
i radets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnarmning av
medlernsstatemas lagstiftning om atgarder mot luftfOrorening genom
avgaser fran motorfordon, senast andrat genom komrnissionens direktiv
2002/80/EG och ddets direktiv 88177/EEG av den 3 december 1987 om
tillnarmning av medlemsstatemas lagstiftning om Atgarder mot utslapp
av gasformiga fOroreningar fran dieselmotorer som anvands i fordon,
senast andrat genom kornmissionens direktiv 2001l271EG .
.I ovrigt har beteekningarna i denna lag samma innebord som i lagen
(2001 :559) om vagtrafikdefmitioner.

5 §

Tillverkare av motorfordon eller
motorer till fordon ansvarar for aU
fordonen uppfyller gallande avgas-
reningskra v.

Tillverkare av motorfordon eller
motorer till fordon ansvarar fOr att
fordonen uppfyller gallande avgas-
reningskrav. Om ett Jordon har
andrats till drift med eft annat
briinsle iin motorbensin eUer die-
selbriinsle. ansvarar dock tillver-
karen av konverteringssatsen Jor
aft Jordonet uppfyUer giillande av-
gasreningskrav.

19 a §

Om ett Jordon har andrats pa salt
som anges i 5 §skall vad som sags
om tillverkaren i 16-18 §§ i stiillet
galla tillverkaren av konverter-
ingssatsen.
I jraga om konverteringssatser

som tillverkats utomlands svarar

i-
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den sam yrkesmassigl for in kan-
verteringssatsen till Sverige jar
tillverkarens riikning salidariskt
med tillverkaren for de jorplikt-
elser sam tillverkaren har. Tillver-
karen ansvarar endast for kanver-
teringssatser sam forts in i Sverige
av tillverkaren sjalv eller av nagan
sam fort in konverteringssatsen jar
tillverkarens riikning.

Denna lag trader i kraft den .... I fnlga om fordon som andrats till drift
med annat bransle an motorbensin eller dieselbransle fore ikrafttradandet
galler aldre bestiimmelser.

Prop. 2007/08:46
Bilaga 2
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Remissinstansema
Kommerskollegium, Rikspolisstyrelsen, Raddningsverket, Konsument-
verket, Naturvardsverket, Konkurrensverket, Statens energimyndighet,
Statens vag- och transportforskningsinstitut, Verket fOr innovationssys-
tcm (Vinnova), Sveriges Kommuner oeh Landsting, BIL Sweden, Bio-
alcohol Fuel Foundation, Fordonskomponentgruppen, Foreningen Grona
biJister, Motorbranschens Riksforbund, Motorrnannens Riksforbund,
Svenska Biogasforeningen, Svenska NaturskyddsfOreningen, Svenska
Petroleuminstitutet (SPI), AB Svensk bilprovning, AVL MTC Motor-
testcenter AB, SAAB automobile AB, Volvo Cars, K-san teknik, BSR
Svenska AB, MGN AB, Nordic Uhr AB, Miljofordon Syd, Foreningen
etanol.nu.
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Lagradsremissens lagfdrslag
Fi)rslag till lag om andring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbriinslen

Harigenom fOreskrivs i fraga om lagen (2001:1080) om motorfordons av-
gasrening oeh motorbranslen
defs att 2. 5 7 oeb 20 §§ ska ha fOljande Iydelse,
defs att del i lagen ska infOras tva nya paragrafer. 5 a oeb 19 a §§, av

fOljande lydelse.

Nuvarande lydelse Foresfagen fydelse

2§

I denna lag avses med
ramdirektiv: cldets direktiv 70/1561

EEO av den 6 februari 1970 om
ramdirektiv: radets direktiv 70/1561

EEO av den 6 februari 1970 om
tillnamming av medlemsstatemas tillni:irmning av medlemsstatemas
Jagstiftning om typgodkannande lagstiftning om typgodkannande
av motorfordon oeh sHipvagnar till av motorfordon oeh sHipvagnar till
dessa fordon, senast andrat genom dessa fordon, senast andrat genom
Ellropaparlamentets och reldets di- kommissionens direktiv 20071371
rektiv 20051641EG, oeh Europa- EG, oeh Europaparlamentets och
parlamentets oeh radets direktiv radets direktiv 2002/24/EO av den
2002/24/EO av den 18 mars 2002 18 mars 2002 om typgodklinnande
om typgodkannande av tva- oeh av tva- oeh trebjuliga motorfordon
trehjuliga motorfordon oeh om upp- oeh om upphavande av nldets di-
havande av radets direktiv 92/611 rektiv 92/611EEO, senast andrat
EEO. senast andrat genom kom- genom kommissionens direktiv
missionens direktiv 20051301EG. 200611201EG,
sardirektiv: direktiv som antagits med sWd av bestamroelsema i nagot

av ramdirektiven.
rvpgodkannande: det fOrfarande genom vilket det intygas att en typ av

fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller
toreskrivna krav i fraga om beskaffenhet oeh utrustning,
tillverkare: den som infOr den ansvariga myndigheten ansvarar for

samtliga delar av forfarandet vid typgodkannande oeh fOr produktions-
6verensstammelse, aven om denne inte varit direkt engagerad i samtliga
stadier av produktionen av det fordon. det system, den komponent eHer
den separata tekniska enhet som typgodkannandet avser,
IItsliippsbegriinsande anordningar: de komponenter i en bil som styr

dler begransar utslapp av avgaser oeh andra fororeningar,
lordonstyp: fordon som inte skiljer sig fran varandra i fraga om till-

verkare. tillverkarens typbeteekning oeh vasentliga konstruktions- eHer
formgivningsaspekter som ehassi, bottenplatta eller motor,

Prop. 2007/08:46
Bilaga 4
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Nuvarande lydelse F6reslagen lydeIse

motortyp: en kategori av motorer som inte skiljer sig fran varandra i
fraga om tillverkare, tillverkarens typbeteekning eHer vasentliga kon-
stmktionsaspekter,
fordonssvstem: ett sMant tekniskt fordonssystem som omfattas av kra-
yen i nagot av sliTdirektiven,
komponent: anordning som ar avsedd att vara en del avert fordon oeh

som kan typgodkiinnas separat oberoende av fordonet, om ett sadant for-
Carandeuttryekligen liTtillatet enligt nagot av sliTdirektiven,
separat teknisk enhet: anordning som liTavsedd art vara en del av ett

fordon men som kan typgodklinnas separat men da endast i samband
med en speeifieerad fordonstyp, fOrutsatt aU ert sadant fOrfarande ut-
tryekligen ar tillatet enligt nagot av sliTdirektiven,
motorbensin: bensin som ar avsedd fOrmotordrift oeh som omfattas av

nr2710 1141,27101145,27101149,2710 1151 eHer2710 1159i
Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt radets fOrordning (EEG) nr
2658/87 av den 23 juli 1987 om tuUtaxe- oeh statistiknomenklaturen oeh
om Gemensamma tulltaxan,
dieselbriinsle: brans Ie som om- dieselbriinsle: bransle som om-

fattas av nr 2710 1941 eller 2710 fattas av nr 2710 1941 eller 2710
19 25 i Kombinerade nomenklatu-
ren (KN-nr) enligt radets fOrord-
ning (EEG) 2658/87 oeh som liT
avsett art anvandas i sadana motor-
fordon som avses i radets direktiv
70/220lEEG av den 20 mars 1970
om ti1lnlirmning av med1ernsstater-
nas lagstiftning om atgliTder mot
luftfOrorening genom avgaser fnm
motorfordon, senast andrat genom
kommissionens direktiv 2003J76/EG,
oeh Europaparlamentets oeh nidets
direktiv 2005/55/EG av den 28
september 2005 om tillnlirmning
av medlemsstaternas lagstiftning
om atgliTder mot utsHipp av gas-
oeh partikelformiga fororeningar
fran motorer med kompressions-
tandning som anvands i fordon
samt mot utsHi.pp av gasformiga
fOroreningar fran motorer med
gnisttandning drivna med naturgas
eller gasol vilka anvands i fordon,
senast andrat genom kommis-
sionens direktiv 2006/511EG, och
alternativt motorbriinsle: fOrmo-

tordrift avsett motorbransle som
inte ar motorbensin eUer diesel-
brans Ie som till overvagande del
har sitt uTsprung i niolja.

19 25 i Kombinerade nomenklatu-
ren (KN-nr) enligt radets forord-
ning (EEG) 2658/87 oeh som liT
avsert att anvandas i sadana motor-
fordon som avses i radets direktiv
70/220lEEG av den 20 mars 1970
om ti1lnlirmning av medlemsstater-
nas 1agstiftning om atgliTder mot
luftfOrorening genom avgaser fran
motorfordon, senast lindrat genom
kommissionens direktiv 2003n61EG,
oeh Europaparlamentets oeh radets
direktiv 2005/551EG av den 28
september 2005 om tillnlirmning
av medlemsstatemas lagstiftning
om atgarder mot utslapp av gas-
oeh partikelformiga fOroreningar
fran motorer med kompressions-
tlindning som anvands i fordon
samt mot utslapp av gasformiga
fororeningar fran motorer med
gnisttandning drivna med naturgas
eller gasol vilka anvands i fordon,
senast andrat genom kommis-
sionens direktiv 2006/51/EG,
alternativt motorbriinsle: fOrmo-

tordrift avsett motorbransle som
inte liT motorbensin eller diesel-
bransle som till overviigande del
har sitt UTsprung i raolja, och

Prop. 2007/08:46
Bilaga 5
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kanverteringssats: eft system Jor
andring av ett Jordon fran drift
med motorbensin eller diesel-
bransle till drifi med ett aiternativt
motorbransle.

I ovrigt har beteckningarna i denna lag samma innebord som i lagen
(2001 :559) om vagtrafikdefinitioner.

5 §

TiIlverkare av motorfordon eller motorer till fordon ansvarar tor aU
fordonen uppfyller gaUande avgasreningskrav.

Forsta stycket galler inte Jel sam
berar pa att ett Jordon eller en
motor har andrats med en konver-
teringssats.

5a§

Om eft motorfardon eller en motor
sam har andrats med en konver-
teringssats inte uppfyller gallande
avgasreningskrav. ansvarar liIl-
verkaren av konverteringssatsen
Jor felet om det beror pa konver-
teringssatsen.

7§

En fordonstyp, en motortyp, eU
fordonssystem, en komponent, en
separat teknisk enhet eller en kon-
verteringssats kan typgodkiinnas i
ftaga om avgasrening. Ett sadant
godkannande fdrutsatter att rele-
vanta krav enligt sardirektiv eller
enligt denna lag eller tOreskrifter
som har meddelats med stod av
lagen ar uppfyllda.

Ett typgodkannande som har meddelats i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen med stOd av ramdirektiven eller sardirektiven galler
utan sarskild provning i Sverige.

En fordonstyp, en motortyp, ett
fordonssystem, en komponent eller
en separat teknisk enhet kan typ-
godkannas i fraga om avgasrening.
Ett sadant godkiinnande fdrutsatter
aU relevanta krav enligt sardirektiv
eller enligt denna lag eller fdre-
skrifter som har meddelats med
stOdav lagen ar uppfyllda.

19 a §

Om eft Jordon har andrats med en
konverteringssats. ska
I. det som sags om tillverkaren i

16-18 §§ galla lillverkaren av

Prop. 2007/08:46
Bilaga 4
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Nuvarande lydelse
Fareslagen lydelse

konverteringssatsen om felet beror
pa konverteringssatsen, och
2. det som sags omfordon i 19 §

galla konverteringssatsen.

Prop. 2007/08:46
Bilaga 5

20 §

I fraga om utslapp av avgaser oeh andra fOroreningar fran motorfordon
rar regeringen eller den myndighet som regeringen bestamrner meddela

fOreskrifter om
I. begransning av utslapp av avgaser oeh andra fOroreningar fran mo-

torfordon,2. motorfordons oeh motorers utrustning, hiillbarhet, funktion, installa-
tion eHer beskaffenhet i ovrigt,
3. skyldighet aU underhiilla utrustning som begransar utslapp,
4. skyldighet att anvanda visst bransle,
5. tillsyn oeh annan kontroll,
6. fOrfarandet i samband med typgodkiinnande oeh godkannande av

fOrslag till iitgardsplaner,
7. ibruktagande oeh iOrsaljning

av fordon oeh motorer till dessa
samt

8. forfarandet i sarnband med
miljoklassindelning av bilar.

7. ibruktagande oeh fcirsaljning
av motorfordon, motorer oeh mo-
torers utrustning,
8. skyldighet att tillhandaMlla

information och dokumentation om
motor/ardon, motorer och moto-
rers ulrustning, och
9. fOrfarandet i samband med

miljoklassindelning av bilar.

Denna lag trader i kraft den 1juli 2008.
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Lagradets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammantrade 2007-11-30

~arvarande: Regeringsriidet Rune Lavin, justitieradet Marianne Lundius
oeh regeringsradet Karin Almgren.

Efterkonvertering av personbilar fur altemativbranslen, m.m.

Enligt en lagradsremiss den 22 november 2007 (MiljOdepartementet) har
regeringen beslutat aU inhamta Lagradets yttrande over fdrslag till lag om
andring i lagen (2001: 1080) om motorfordons avgasrcning oeh motor-
branslen.

Forslaget har infor Lagriidet foredragits av departementssekreteraren lohan
Pettersson.

Forslaget fOranleder foljande yttrande av Lagriidet:

19 a §
I mrslaget hanvisas till 16-19 §§ i lagen. I de namnda paragrafema regle-
ras huvudsakligen tillverkarens ansvar fOr bilens utsliippsbegransande
anordningar, dock att enligt 19 § den som yrkesrniissigt fOr in fordon till
Sverige ansvarar solidariskt med tillverkaren. Hiinvisningarna avser
emellertid inte det tOrhallandet aU det ar ansvarsfragan som regleras i de
namnda paragrafema. I punk ten 1 pekas enbart tillverkaren ut, medan
inget anges om dennes ansvar. Likasa i punkten 2 namns fordon utan aU
ansvarsfragoma berors. Den fOreslagna paragrafen skulle kunna formu-
leras pa tOljande satt:

Om ett fordon har andrats med en konverteringssats. ska
I. det som fOreskrivs om tillverkarens ansvar i 16-18 § § galla fdr

tillverkaren av konverteringssatsen om felet beroT pa konverterings-
satsen,oeh
2. det som fdreskrivs om ansvar fOrett utomlands tillverkat fordon

i 19 § galla i fraga om konverteringssatsen om denna tillverkats
utomlands.

20 §
I paragrafen infdrs ett bemyndigande for regeringen, eller den myndighet
som regeringen bestammer, att meddela foreskriftcr om skyldighet aU
tillhandahalla information oeh dokumentation om motorfordon. motorer
oeh motorers utrustning. Ett sadant bemyndigande kan uppstallas med
sWd av 8 kap. 7 § fOrsta styeket regeringsformen (framst natur- oeh mil-
jovard i punkten 4, men oeksa personlig halsa i punkten 1 oeh tillverk-
ning i punk ten 3), men detta torutsatter att rattsfOrhallandct ar sadant som
avses i 8 kap. 3 § regeringsformen. I lagen regleras pa sina stallen sadant 27



fOrhiUlande meUan enskilda, sam asyftas i 8 kap. 2 § regeringsformen. Prop. 2007/08:46
Det foreslagna bemyndigandet har si'ldan formulering att det skulle kunna Bilaga 5
omfatta ocksa det sislnfunnda fdrhallandet. Mojligheten till delegation
inom det privatrattsliga omradet ar i stort sett obetintlig. Om endast verk-
stallighetsfOreskrifter skulle anses vara tillrackliga, behOvs inte nagot be-
myndigande eftersom regeringens ratt att besluta dylika fOreskrifler finns
i 8 kap. 13 § forsta stycket 1 regeringsformen.
Mot bakgrund av det ovan anforda maste bemyndigandet preciseras

battre sa aU det klart framgar att ett forhclllande enligt 8 kap. 3 § reger-
ingsformen avses. Ett tydJiggorande skulle kunna ske pa fOljande satt:

8. skyldighet fdr tillverkaren att tillhandahalla information och do-
kumentation om motorfordon, motorer och motorers utrustning, och

Lagri'ldet laronar fOrslaget i ovrigt utan erinran.
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Miljodepartementet

Utdrag UI protokoll vid regeringssammantrade den 19 december 2007

Narvarande: Statsministem Reinfeldt, ordf6rande, och statsnlden Olofsson,
Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, ErIandsson,
Torstensson. Carlgren, Hagglund, Bjorklund, Carlsson, Littorin. Borg,
Malmstrom, Sabuni, Billstrom, Adelsohn Liljeroth, Tolgfors, Bjorling.

Foredragande: Carlgren

Regeringen beslutar proposition 2007/08:46 Efterkonvertering av person-
bilar fOr altemativbranslen, m.m.

Prop. 2007/08:46
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Rattsdatablad

Forfattningsrubrik Bestammelser som
inidr, andrar, upp-
haver cller upprepar
ett normgivnings-
bemyndigande

Celexnummer fdr
bakomliggande EG-
regler

Lagen (2001: 1080) 20 §
am motorfordons
avgasrening och
motorbranslen
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