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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning 

Utfärdad den 28 april 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 och 15 §§ lagen (2020:62) om 

hemlig dataavläsning ska ha följande lydelse. 

4 §    Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får, om åtgärden är av synnerlig 

vikt för utredningen och inte annat anges i 6 § första stycket, beviljas vid en 

förundersökning om  

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år, 

2. brott som avses i 27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken,

3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om

en sådan gärning är belagd med straff, eller 

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att

brottets straffvärde överstiger fängelse i två år. 

Ett tillstånd enligt första stycket får, om inte annat anges i 5 §, endast avse 

ett avläsningsbart informationssystem som används, eller som det finns 

särskild anledning att anta har använts eller kommer att användas, av någon 

som är skäligen misstänkt för brottet. 

Ett tillstånd enligt första stycket som gäller kommunikationsavlyssnings-, 

kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får, om inte annat anges i 

5 §, även avse ett avläsningsbart informationssystem som det finns synnerlig 

anledning att anta att den misstänkte under den tid som tillståndet avser har 

kontaktat eller kommer att kontakta. 

Ett tillstånd enligt första stycket som gäller kameraövervaknings-

uppgifter får endast avse en plats där den misstänkte kan antas komma att 

uppehålla sig. En sådan plats får dock inte vara någons stadigvarande bostad. 

15 §    Frågor om hemlig dataavläsning under en förundersökning prövas av 

den domstol som anges i 19 kap. rättegångsbalken. Om förundersökningen 

avser brott som anges i 27 kap. 18 § andra stycket 2–7 rättegångsbalken eller 

försök, förberedelse eller stämpling till ett sådant brott, om en sådan gärning 

är belagd med straff, får frågan även prövas av Stockholms tingsrätt.  

Frågor om hemlig dataavläsning enligt 7–10 §§ prövas av Stockholms 

tingsrätt.  

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2022. 

1 Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243. 
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På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Linda Billung 

(Justitiedepartementet) 
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