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Yttrande över SOU 2017:39, Ny dataskyddslag
Havs- och vattenmyndighetens inställning
Havs- och vattenmyndigheten har inte något att erinra mot de förslag och
överväganden som lämnas i betänkandet.
Artikel 22 i dataskyddsförordningen
HaV vill i detta sammanhang uppmärksamma följande frågeställning, även
om den faller utanför betänkandet.
I artikel 22 i dataskyddsförordningen stadgas bland annat att den
registrerade ska ha rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart
grundas på automatiserad behandling, vilket har rättsliga följder för honom
eller henne eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller
henne. Detta gäller dock inte om beslutet tillåts enligt unionsrätten eller en
medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av
och som fastställer lämpliga åtgärder till skydd för den registrerades
rättigheter, friheter och berättigade intressen.
Rättsläget i dag vad gäller automatiserade beslut är att en myndighet kan
fatta sådana beslut utan något uttryckligt lagstöd. En sådan rätt fastslås
också i förslaget till ny förvaltningslag. 1 Mot bakgrund av artikel 22 i
förordningen behövs det dock ytterligare klargörande, eftersom artikel 22
inte bara kräver att ett automatiserat beslut ska tillåtas enligt nationell rätt,
utan också att den nationella rätten ska fastställa lämpliga åtgärder till
skydd för den registrerades rättigheter, friheter och berättigade intressen i
förhållande till vad som gäller för att en myndighet ska få fatta
automatiserade beslut.
Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschefen Johan Löwenadler
Davidsson efter föredragning av verksjuristen Maria Boshnakova. I den
Se prop. 2016/17:180, s. 179. Regeringen anför där bland annat att genom att det i
lagen slås fast att beslut kan fattas automatiserat tydliggörs att det inte behövs en
reglering i en specialförfattning för att en myndighet ska kunna använda denna
beslutsform.
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slutliga handläggningen av ärendet har även enhetschefen Sara Grahn
deltagit.

Johan Löwenadler Davidsson
Maria Boshnakova
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