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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (2007:258) om behandling av 
personuppgifter i Försvarsmaktens 
försvarsunderrättelseverksamhet och militära 
säkerhetstjänst 

Utfärdad den 24 maj 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 10 § lagen (2007:258) om 

behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelse-

verksamhet och militära säkerhetstjänst ska ha följande lydelse. 

1 kap. 

10 §    Uppgifter om en person får behandlas för de ändamål som anges i 9 § 

endast om  

1. uppgifterna ger grundad anledning att anta att personen har utövat eller 
kan komma att utöva verksamhet som innefattar brott som kan hota rikets 

säkerhet eller terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för 

terroristbrott eller motsvarande brottslighet enligt tidigare lagstiftning,  

2. uppgifterna ger grundad anledning att anta att personen har utövat eller 
kan komma att utöva underrättelseverksamhet riktad mot Försvarsmakten 

och dess säkerhetsintressen, 

3. uppgifterna ger grundad anledning att anta att personen utövar annan 
säkerhetshotande verksamhet än som avses i 1 och som innefattar brott eller 

åsidosättande av åligganden i anställning hos Försvarsmakten, och det finns 

särskilda skäl till att uppgifterna ska behandlas, 

4. personen har lämnat uppgifter om säkerhetshotande verksamhet och 
personuppgifterna är nödvändiga för att bedöma personens trovärdighet, 

eller 

5. uppgifterna avser information som har framkommit i samband med att 
en person har genomgått registerkontroll eller särskild personutredning 

enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).  

Uppgifter om en person ska förses med upplysning om på vilken av de i 

första stycket angivna grunderna uppgiften behandlas. Om behandlingen av 

en personuppgift föranleds av något annat än antagande om att personen har 

utövat eller kommer att utöva brottslig verksamhet ska det särskilt anges att 

personen inte är misstänkt för brottslig verksamhet, om det inte på annat sätt 

klart framgår att sådan misstanke inte finns. Uppgifter om en person som 

inte heller kan antas ha utövat eller komma att utöva annan säkerhetshotande 

verksamhet ska förses med en särskild upplysning om detta, om det inte på 

annat sätt klart framgår att sådant antagande inte finns.  

1 Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289. 
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SFS 2018:590 Uppgifter om en person som avses i första stycket 1–3 ska förses med en 

upplysning om uppgiftslämnarens trovärdighet och uppgifternas riktighet i 

sak. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om registerkontroll eller

särskild personutredning som har genomförts enligt säkerhetsskyddslagen 

(1996:627) före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

PETER HULTQVIST 

Maria Hedegård 

(Försvarsdepartementet) 
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