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Förslag till två nya föreskrifter om ersättning 

Tullverket har granskat förslag till två nya föreskrifter om ersättning från Post- och 

telestyrelsen (PTS), mot bakgrund av Tullverkets uppdrag och hur förslagen kan komma 

att påverka myndighetens verksamhet.  

De två förslagen rör dels föreskrifter om ersättning vid utlämnande av uppgifter som lagras 

eller bevaras för brottsbekämpande ändamål (ersättningsföreskrifter LEK), dels föreskrifter 

om ersättning vid medverkan i samband med verkställighet av hemlig dataavläsning 

(ersättningsföreskrifter HDA).  

Sammanfattningsvis är Tullverket positivt till merparten av de förslag som Post- och 

telestyrelsen nu lämnat i ersättningsföreskrifter för LEK respektive HDA. De synpunkter 

som Tullverket framfört vid tidigare samråd har i huvudsak beaktats. Närmast avses här 

den nu införda definitionen av begreppet ”kontorstid” och tydliggörandet generellt av 

ersättningsnivåer, under respektive utanför kontorstid, samt införandet av ersättning vid 

ett utlämnande som omfattar alla begärda uppgifter enligt ersättningsföreskrifter LEK. 

Vidare välkomnas att även Tullverkets synpunkt om kravet i 8 § tredje stycket 

ersättningsföreskrifter HDA på redovisning i underlaget av nedlagd tid i timmar och 

minuter vid medverkan enligt 6 § samma författning, har uppmärksammats av Post- och 

telestyrelsen.  

Tullverkets synpunkt om behovet av ett förtydligande om skyddsvärda åtgärder i 8 § andra 

stycket ersättningsföreskrifter HDA har däremot inte medfört någon ändring. 

Frågan behandlas dock i konsekvensutredningen (avsnitt 6.2.3). Tullverket instämmer 

i den bedömning som görs här att skyddsvärd information inte ska specificeras i underlaget. 

I syfte att tydliggöra detta bör en skrivning som anger att skyddsvärda uppgifter inte får 

röjas införas i paragrafen. En sådan skrivning blir då ett observandum som måste beaktas 

av den medverkansskyldige i samband med redovisning av vidtagna åtgärder i faktura-

underlaget.    

Ärendets handläggning 

I detta ärende har rättschefen Karin Erlingsson beslutat. Föredragande har varit 

verksjuristen Lisbeth Tjärnkvist. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen 

Cecilia Riddselius deltagit. 
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