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Föreskrifter
om genomförande av vissa hemliga tvångsmedel inom
Tullverket;

TFS 2014:7
Utkom från trycket
den 28 maj 2014

beslutade den 22 maj 2014.
Med stöd av 4 § myndighetsförordningen (2007:515) och efter samråd
med Rikskriminalpolisen föreskriver1 Tullverket följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna författning reglerar Tullverkets genomförande av vissa hemliga tvångsmedel med hjälp av olika system för elektronisk inhämtning av
information (systemen). Mer detaljerade bestämmelser beslutas i särskild
ordning.
Bestämmelser om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning finns i 27 kap. rättegångsbalken. Bestämmelser om hemlig
rumsavlyssning finns i lagen (2007:978) om hemlig rumsavlyssning.
2 § Tullverket ska ha utrustning för åtkomst av den elektroniska information som Tullverket får del av genom systemen.
Organisation
3 § Arbetet med systemen ska bedrivas inom Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning.
Ansvar och behörigheter
4 § Chefen och biträdande chefen för Tullverkets enhet för kommunikationsövervakning samt ställföreträdare utses av chefen för Nationella
enheten. Namnen på dessa personer ska lämnas till Rikskriminalpolisen.
5 § Beslut om tillgång till systemen och eventuella villkor för sådan tillgång, fattas av chefen för enheten för kommunikationsövervakning.
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6 § Chefen eller biträdande chefen för enheten för kommunikationsövervakning ska besluta om behörighet för den personal som ska arbeta med
avlyssning och bearbetning avseende hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och
hemlig rumsavlyssning i berört elektroniskt system. Chefen eller biträdande chefen ska även fatta beslut om att återkalla sådan behörighet. Beslut om behörighet och återkallande av behörighet ska anmälas till
Rikskriminalpolisen för hantering av behörighet i berört elektroniskt system.
7 § Chefen eller biträdande chefen för enheten för kommunikationsövervakning ska besluta om behörighet för den personal som ska arbeta med
övervakning och bearbetning avseende hemlig kameraövervakning i berört elektroniskt system. Samma personer ska även fatta beslut om att
återkalla sådan behörighet.
Utbildning
8 § Den personal hos Tullverket som arbetar med avlyssning, övervakning och bearbetning avseende hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig
rumsavlyssning och hemlig kameraövervakning i berört elektroniskt system, ska med godkänt resultat ha genomgått den utbildning som Tullverket beslutat i särskild ordning. Utbildningen avser användargränssnitt,
funktionalitet och andra med berört elektroniskt system sammanhängande
frågor.
Hemligt diarium
9 § Av 3 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) framgår
att ärenden om användande av hemliga tvångsmedel inte behöver redovisas i ett offentligt diarium.
Handlingar i ärenden om användande av hemliga tvångsmedel ska
diarieföras i ett hemligt diarium (H).
Verkställighet
10 § Ett tillstånd från en domstol om hemligt tvångsmedel som ska verkställas, ska lämnas till chefen eller biträdande chefen för enheten för
kommunikationsövervakning.
11 § För att kunna genomföra en hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig rumsavlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, med undantag för inhämtning av historiska trafikuppgifter, ska chefen eller biträdande chefen för enheten för kommunikationsövervakning, begära hos Rikskriminalpolisen att genom berört
elektroniskt system få tillgång till den information som inhämtats genom
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tvångsmedlet. Sådan begäran lämnas till den enhet inom Rikskriminalpolisen som handlägger verkställighet.
12 § För att kunna genomföra hemlig kameraövervakning ska chefen eller
biträdande chefen för enheten för kommunikationsövervakning, besluta
om att den som ansvarar för teknisk utrustning för hemlig kameraövervakning, ska verkställa inhämtning av information genom berört elektroniskt system eller genom annan teknisk utrustning.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2014, då föreskrifter (TFS
2011:4) om genomförande av vissa hemliga tvångsmedel inom Tullverket
ska upphöra att gälla.
TULLVERKET
THERESE MATTSSON
Tomas Blixt
(Avdelningen Brottsbekämpning)
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