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Svensk författningssamling 

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

Utfärdad den 2 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9, 14 och 30 §§ lagen (2020:62) om 

hemlig dataavläsning och rubrikerna närmast före 9 och 30 §§ ska ha 

följande lydelse. 

Särskild kontroll av vissa utlänningar 

9 §    Ett tillstånd till hemlig dataavläsning får beviljas för att läsa av eller ta 

upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem som används, eller 

som det finns särskild anledning att anta har använts eller kommer att 

användas, av en utlänning som omfattas av 

1. ett utvisningsbeslut enligt 2 kap. 1 § lagen (2022:700) om särskild

kontroll av vissa utlänningar, eller 

2. ett avvisnings- eller utvisningsbeslut enligt 8 kap. eller 8 a kap.

utlänningslagen (2005:716) om det finns sådana omständigheter i fråga om 

utlänningen som avses i 2 kap. 1 § lagen om särskild kontroll av vissa 

utlänningar. 

Ett tillstånd till hemlig dataavläsning som gäller kommunikationsavlyss-

nings-, kommunikationsövervaknings- eller platsuppgifter får också beviljas 

för att läsa av eller ta upp uppgifter i ett avläsningsbart informationssystem 

som det finns synnerlig anledning att anta att utlänningen under den tid som 

tillståndet avser har kontaktat eller kommer att kontakta. 

Tillståndet får beviljas endast om Migrationsverket, regeringen eller en 

domstol har beslutat att 5 kap. 5 och 6 §§ lagen om särskild kontroll av vissa 

utlänningar samt denna lag ska tillämpas på utlänningen. Det förfarande och 

de förutsättningar som gäller för ett beslut om att 5 kap. 5 och 6 §§ lagen om 

särskild kontroll av vissa utlänningar ska tillämpas i fråga om utlänningen 

gäller också för ett beslut i fråga om hemlig dataavläsning. 

Ett tillstånd får beviljas endast om det finns synnerliga skäl och det är av 

betydelse för att klarlägga om 

1. utlänningen tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som

planlägger eller förbereder brott enligt terroristbrottslagen (2022:666) eller 

om det finns en risk för att utlänningen kan komma att engagera sig i en 

sådan organisation eller grupp, 

2. det finns risk för att utlänningen själv planlägger eller förbereder brott

som avses i 1, eller 

3. det finns risk för att utlänningen själv eller tillsammans med andra

medverkar i eller på annat sätt främjar ett allvarligt brott som rör Sveriges 

säkerhet. 

1 Prop. 2021/22:131, bet. 2021/22:JuU30, rskr. 2021/22:323. 
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Ett tillstånd får inte avse rumsavlyssningsuppgifter. 

14 §    Frågor om hemlig dataavläsning prövas av rätten på ansökan av 

åklagare. En ansökan om hemlig dataavläsning enligt 9 § ska dock göras av 

Säkerhetspolisen. 

Särskild kontroll av vissa utlänningar 

30 §    När hemlig dataavläsning används eller har använts i fall som anges 

i 9 § ska 5 kap. 20 och 23 §§ lagen (2022:700) om särskild kontroll av vissa 

utlänningar tillämpas. Det som anges där om hemlig avlyssning av elek-

tronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation 

och hemlig kameraövervakning ska tillämpas för hemlig dataavläsning. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

2. Bestämmelsen i 9 § första stycket 1 i den nya lydelsen tillämpas även

vid ett beslut om utvisning som har meddelats före ikraftträdandet enligt 

1 § 2 och 2 § första stycket i den upphävda lagen (1991:572) om särskild 

utlänningskontroll. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Emma Pleiner 

(Justitiedepartementet) 
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