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Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande över ovan
rubricerade betänkande. Lantmäteriet tillstyrker i huvudsak förslagen som
presenteras i betänkandet.

Allmänna synpunkter
En allmän synpunkt som Lantmäteriet vill framföra berör de särskilda
registerförfattningarna. Lantmäteriet ansvarar för ett antal stora grunddataregister och databaser som är särreglerade i registerförfattningar. Redan
idag föreligger tillämpningssvårigheter för dessa författningar som ett
resultat av den snabba tekniska utvecklingen och detta kommer inte
minska i omfattning framöver. För Lantmäteriets del är därför en modernisering av främst lagstiftningen för fastighetsregistret en prioriterad fråga.
Utifrån det nya regelverket för dataskydd blir frågan än mer aktuell. Någon övergripande och förutsättningslös översyn av registerförfattningarna
har dock inte genomförts. Lantmäteriet vill dock framhålla behovet av att
en översyn sker, dels för Lantmäteriets vidkommande men också för att
hitta en enhetlig struktur för dessa författningar hos samtliga myndigheter.
Lantmäteriet vill i detta sammanhang också hänvisa till eSams framställan
från 2016 angående behovet av en samlad översyn av registerförfattningar.

Avsnitt 8 Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Lantmäteriet ser positivt på att utredningen tydligt bekräftar förhållandet
att myndigheters behandling av personuppgifter ska vara förankrade i det
uppdrag de getts av regering och riksdag som en följd av legalitetsprincipen.
Den digitala utvecklingen har möjliggjort nya kanaler för myndigheter att
nå ut till medborgarna. Lantmäteriet använder bland annat olika sociala
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medier där aktuell information publiceras och där andra användare ställer
frågor eller lämnar kommentarer. Eftersom missbruksregeln försvinner
med Dataskyddsförordningens ikraftträdande bör detta innebära att myndigheter behöver en rättslig grund för behandling av personuppgifter exempelvis på sociala medier. Vilken rättslig grund som i så fall är aktuell
och hur sådan behandling av personuppgifter i fortsättningen får ske hos
myndigheter behöver utredas.

Avsnitt 17.4 Tystnadsplikt för dataskyddsombud
Dataskyddsombudet kommer sannolikt genom sin befattning komma att ta
del av en stor mängd känslig information. Lantmäteriet anser därför att
utredningens förslag när det gäller sekretess för dataskyddsombud inom
offentlig verksamhet är otillräcklig för att uppfylla förordningens krav på
tystnadsplikt. Lantmäteriet förespråkar istället en lösning där det införs en
särskild sekretessbestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
som kan tillämpas när dataskyddsombud fullgör sina uppgifter vid myndigheterna.
__________________
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Bengt Kjellson. I ärendets slutliga handläggning har chefsjurist Tomas Öhrn samt juristerna
Johannes Holmström och Linda Holmström deltagit, de två sistnämnda
som föredragande.
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