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A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) 
Org nr: 556626-2407 
Tfn 0771-183998 alt myndighetsfragor@A3.se 

Begäran om utlämnande av uppgift enligt 6 kap 22 § Lag 
(2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) 

Begäran ska skannas och skickas som e-post till A3 Allmänna IT och Telekomaktiebolaget (publ): e-
post myndighetsfragor@A3.se och vara underskriven av behörig tjänsteman. OBS! A3 bedriver inte 
sådan verksamhet som innebär att A3 har tillgång till sk lokaliseringsuppgifter. A3 lämnar endast ut 
uppgifter om denna blankett är korrekt ifylld. 

Uppgifter om begärande myndighet 

Myndighet: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-postadress:

Ert ref nr samt 
Leveransadress: 

Faktureringsadress om annan än ovan 

Myndighet: 

Ert ref nr samt 
faktureringsadress: 

Begäran om uppgifter avser 

A3 Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) (endast företagskunder och kunder 
inom offentlig förvaltning) 

A3 Privat AB  

A3 Sverige AB  

A3 Företag AB 
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A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) 
Org nr: 556626-2407 
 
Tfn 0771-183998 alt myndighetsfragor@A3.se 

Begäran grundar sig på LEK 6 kap 22 § 

 P 1  uppgift om abonnemang till myndighet för delgivning 

 P 2  uppgift om abonnemang avseende misstanken om brott till myndighet som ska ingripa 
mot brottet 

 P 3  uppgift om abonnemang eller annan uppgift som angår ett elektroniskt meddelande för 
efterforskning av försvunna personer där fara för liv eller allvarlig risk för hälsa föreligger 

 P 4  uppgift om abonnemang till Kronofogdemyndigheten om det är av väsentlig betydelse 
för handläggningen av ett exekutivt ärende 

 P 5  uppgift om abonnemang till Skatteverket 

 P 6  uppgift om abonnemang till polismyndighet om uppgiften behövs i samband med under-
rättlese, efterforskning eller identifiering vid olyckor eller dödsfall eller enligt 12 § po-
lislagen (1984:387) 

 P 7  uppgift om abonnemang för fullgörelse av underrättelseskyldighet enligt 33 § lagen 
(1964:67) med bestämmelser om unga lagöverträdare, eller 

 P 8  uppgift om abonnemang eller annan uppgift som angår ett elektroniskt meddelande till 
regional alarmeringscentral. 

Begäran angår abonnemang avseende följande: 
 

IP-adress:  

Telefonnummer:  

E-postadress:  

Tidpunkt, ej tidigare än 6 mån:  

 
Underskrift av behörig tjänsteman 

 
______________________________________________________ 
Ort   Datum 
 
 
_______________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
_______________________________________________________ 
Namnförtydligande  Titel 
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