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Tele2s syn på ny datalagringslagstiftning
Tele2 har i flera år efterfrågat en ny svensk datalagringslagstiftning. Det nya
lagförslaget har visserligen brister, men uppnår en bättre balans mellan behovet av
verktyg för brottsbekämpning och personlig integritet. I valet mellan fler år utan
lagstiftning och nuvarande lagförslag väljer Tele2 därför det senare och har inga planer
på någon form av överklagande.
På Tele2 är vi glada att regeringen äntligen har presenterat ett nytt lagförslag. Vi efterfrågade
en ny datalagringslagstiftning redan 2014, långt innan EU-domstolens dom i december 2016
slog fast att Sveriges tidigare lagstiftning inte var förenlig med mänskliga rättigheter. Det har
tagit häpnadsväckande lång tid för regeringen att presentera ett nytt förslag och Sverige har
saknat tydlighet på datalagringsområdet alldeles för länge.
Det nya lagförslaget har visserligen brister, men innehåller samtidigt flera delar som Tele2 har
efterfrågat, till exempel utökade krav om förhandsprövning och differentierade lagringstider. Vi
anser därför att lagförslaget uppnår bättre balans mellan behovet av verktyg för
brottsbekämpning och personlig integritet. Med ovanstående som bakgrund har Tele2 inga
planer på någon form av överklagande.
Datalagringsdebatten har i flera år präglats av missvisande påståenden och smutskastning,
snarare än konstruktiv diskussion om förbättrad lagstiftning. Tele2 efterfrågar därför en mer
sansad och faktabaserad debatt där ansvaret för lagstiftning inte läggs på privata aktörer, utan
tas av regering och folkvalda lagstiftare.
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TELE2’S MISSION IS TO FEARLESSLY LIBERATE PEOPLE TO LIVE A MORE CONNECTED LIFE. Vi ska vara den
integrerade utmanaren som erbjuder snabb uppkoppling, data och videoinnehåll – oavsett tid och plats. Ända sedan
Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta
nätverk mobil- och fasttelefoni, bredband, datanät, TV, streaming och globala IoT-tjänster för miljontals kunder. Vi driver
tillväxt genom kundnöjdhet och smarta kombinerade erbjudanden. Tele2 är sedan 1996 noterat på Nasdaq Stockholm.
Under 2018 omsatte bolaget 30 miljarder kronor, med en justerad EBITDA på 9 miljarder kronor. För de senaste
nyheterna och finansiella definitioner, vänligen se vår hemsida www.tele2.com.

