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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 uppgifter enligt Lag (2012:278) om inhämtande 
av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndig-
heternas underrättelseverksamhet (Inhämtandelagen) 
 
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 

Polis-/Tullmyndighet:  

Kontaktperson:  

Telefon:  

E-postadress:  

Ert ref nr samt 
leveransadress: 

 

 

 
Faktureringsadress om annan än ovan 

Polis-/Tullmyndighet:  

Ert ref nr samt 
faktureringsadress: 
 

 

 
Begäran om uppgifter avser 
 

  A3 Allmänna IT- och Telekomaktiebolaget (publ) 

  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 Inhämtandelagen 

 2 §  Uppgifterna får hämtas in om omständigheterna är sådana att åtgärden  

  1 p. av särskild vikt för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som 
innefattar brott för vilket inte är föreskrivet lindringare straff än fängelse i två år, och 2 
p. skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för 
den som åtgärden riktar sig mot eller för något annat motstående intresse. 

 3 § för brott som anges i 3 § 1 p. – 5 p., förutsatt att förutsättningarna i 2 § 2 p. ovan upp-
fylls.  

Begäran angår abonnemang avseende följande: 

IP-adress:  

Telefonnummer:  

E-postadress:  

Övrigt:  

Datum för myndighetsbeslut:  

Tidpunkt eller period, ej tidi-
gare än 6 mån och ej senare än 
1 mån från beslutsdagen: 

 

 
Undertecknad tjänsteman intygar att beslut enligt ovan har fattats enligt 4 § Inhämtandelagen av 
myndighetschef eller av sådan behörig tjänsteman som erhållit beslutsdelegation och som har den 
särskilda kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs och som inte heller deltar i den opera-
tiva verksamhet som beslutet avser. Vidare intygas att Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 
kommer att underrättas enligt 7 § Inhämtandelagen. 
 
Underskrift av myndighetschef eller behörig tjänsteman 

 
______________________________________________________ 
Ort   Datum 
 
 
_______________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
_______________________________________________________ 
Namnförtydligande  Titel 


	Uppgifterombegärandemyndighet_2: 
	Kontaktperson_2: 
	Telefon_2: 
	Epostadress_3: 
	Ertrefnrsamt leveransadress: 
	Faktureringsadressomannanänovan_2: 
	Ertrefnrsamt faktureringsadress_2: 
	Begäranangårabonnemangavseendeföljande_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epostadress_4: 
	Övrigt: 
	Datumförmyndighetsbeslut: 
	Tidpunkt eller period ej tidi gareän6månochejsenareän 1 månfrånbeslutsdagen: 
	Ort_2: 
	Datum_2: 
	Underskrift_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Titel_2: 
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off


