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RemitteringsPM - förordningsändringar i
anledning av en ny vägtrafikdatalag och en ny
lag om fordons registrering och brukande
Datainspektionen har granskat promemorian huvudsakligen utifrån
myndighetens uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras
personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Yttrandet
är begränsat till mer övergripande frågor och frågor av väsentlig betydelse för
den enskildes personliga integritet.
Det kan inledningsvis framföras att Datainspektionen har yttrat sig över
utkast till lagrådsremissen Vägtrafikdatalag och inspektionen hänvisar till de
synpunkter som förs fram i remissvaret den 23 april 2018 (dnr DI-2018-703).
Det kan även nämnas att Datainspektionen har yttrat sig över förslag till
ändringar i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister den 27 april 2018
(dnr DI-2018-2630). Datainspektionen lämnar därutöver följande synpunkter.
Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Den 27 april 2016 utfärdades Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan
kallad dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen utgör det primära regelverket för behandling av
personuppgifter inom EU. Dataskyddsförordningen är direkt tillämplig i
varje medlemsstat, men innehåller trots detta många bestämmelser som
förutsätter eller tillåter kompletterande nationella bestämmelser.
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Kompletterande bestämmelser i nationell rätt är dock subsidiära till
dataskyddsförordningen och måste vara förenliga med förordningen.
Vägtrafikregistret innehåller en stor mängd uppgifter, bland annat känsliga
personuppgifter men även andra integritetskänsliga personuppgifter, om ett
stort antal personer. En grundläggande princip enligt
dataskyddsförordningen är att behandlingen av personuppgifter endast får
avse vad som är nödvändigt för de ändamål som bedömts vara berättigade.
Det krävs även att regleringen är utformad så att den säkerställer att
intrånget i den personliga integriteten är proportionell i förhållande till vad
som ska uppnås med behandlingen av personuppgifterna för att de krav som
framgår av de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen och
andra kapitlet regeringsformen ska uppnås. Intrånget ska mötas av
integritetshöjande bestämmelser till förmån för de enskilde vars
uppgifter behandlas.
Detta förutsätter att de risker som behandlingen kan innebära för de
registrerade identifieras och att det görs en bedömning av vilket intrång i
den personliga integriteten det är fråga om och vilka mindre
integritetskänsliga alternativ som står till buds. Av kravet på proportionalitet
följer att det inte är tillräckligt att redogöra för behovet av eller nyttan med
behandlingen, utan att samtidigt ta upp och väga detta mot de risker som
behandlingen leder till eller kan leda till för enskildas personliga integritet
samt att ta ställning till hur riskerna för de registrerade kan minimeras.
Bestämmelser om skyddande åtgärder är en viktig del för att säkerställa att
en personuppgiftsbehandling är proportionerlig. Som Datainspektionen
tidigare fört fram är det enligt regeringsformen lagstiftarens uppgift att
säkerställa att denna proportionalitet uppnås. En sådan lagreglering hindrar
dock inte att mer detaljerade bestämmelser i vissa avseenden meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Att som
lagstiftare helt överlämna möjligheten att meddela skyddande bestämmelser
ger dock inte någon garanti för att ett skydd ges för personuppgifterna eller
att om det ges, att skyddet är tillräckligt.
Det kan här konstateras att det i utkastet till lagrådsremissen
Vägtrafikdatalag finns några bestämmelser huvudsakligen av
upplysningskaraktär som rör skyddsåtgärder. Exempelvis anges där att
regeringen eller den myndigheter som regeringen bestämmer kan meddela
föreskrifter om säkerhetsåtgärder till skydd för personuppgifter.
Datainspektionen noterar att förslaget till vägtrafikdataförordning inte
innehåller några sådana bestämmelser. Att skyddande bestämmelser av detta

2 (5)

Datainspektionen

2018-08-20

Diarienr DI-2018-5215

slag saknas i det aktuella förslaget understryker vikten av att lagstiftaren ger
de skyddande ramarna som behövs för att säkerställa att en viss
personuppgiftsbehandling är proportionerlig.
Som Datainspektionen tidigare påpekat bör även artikel 35 i
dataskyddsförordningen övervägas i samband med att nationell rätt tas fram
med stöd av artiklarna 6.2 och 6.3. Med beaktande av detta kan en allmän
konsekvensbedömning behöva göras som ett led i det aktuella
författningsarbetet då det här är fråga om behandling av känsliga och
integritetskänsliga personuppgifter i stor omfattning.
När det gäller förslaget till vägtrafikdataförordning kan det konstateras att
många av bestämmelserna i förslaget har sin motsvarighet i den nu gällande
förordningen om vägtrafikregister eller föreslås bli föremål för ändringar som
inte innebär någon ändring i sak. Det föreslås även nya bestämmelser. Det är
under alla förhållanden viktigt att varje författningsförslag analyseras
noggrant så att det säkerställs att det är förenligt med
dataskyddsförordningen och att bedömningen inte enbart sker på ett
generellt plan. En sådan analys av de föreslagna bestämmelserna saknas dock
i promemorian som endast innehåller en summarisk redogörelse.
Sökbegrepp
I vissa fall är det även svårt att få en förståelse för förslagens närmare
innebörd och vilka konsekvenser den föreslagna behandlingen kan förväntas
medföra för de registrerade. Exempelvis föreslås en ny bestämmelse som
reglerar vilka sökbegrepp som får användas vid sökning i andra gemensamt
tillgängliga uppgifter än sådana som finns i vägtrafikregistret (4 kap. 8 §). I
promemorian anges endast under rubriken Sökbegrepp och integritet att
med detta avses främst sökning i Transportstyrelsens
ärendehanteringssystem och det konstateras att de sökbegrepp som föreslås
är nödvändiga för Transportstyrelsens verksamhet och avser offentliga
uppgifter. Vidare anges att sammantaget bedöms Transportstyrelsens behov
av att kunna använda de föreslagna sökbegreppen överväga de risker som en
sådan behandling kan medföra för enskildas personliga integritet.
Datainspektionen har emellertid utifrån detta knapphändiga underlag svårt
att uttala oss närmare om förslaget annat än att även personuppgifter som är
offentliga kan vara av integritetskänslig natur och därför kräva en varsam
hantering. Som angetts ovan är det en förutsättning för all
personuppgiftsbehandling att behandlingen är proportionerlig och i övrigt
förenlig med dataskyddsförordningen. Detta förutsätter en ordentlig

3 (5)

Datainspektionen

2018-08-20

Diarienr DI-2018-5215

integritetsanlys avseende vilka konsekvenser en tilltänkt behandling innebär
för de registrerade.
Datainspektionen konstaterar att det föreslås en ny bestämmelse i 4 kap. 5 §
som möjliggör en utvidgad sökning avseende tillstånd eller
taxiförarlegitimation i fråga om bland annat överträdelser i vissa särskilt
angivna fall. Härmed avses enligt promemorian vilken slags överträdelse det
är fråga om och, i förekommande fall, vilken allvarlighetsgrad överträdelsen
har. I promemorian anges att bestämmelsen är avsedd att ge
Transportstyrelsen möjligheter att söka fram och göra nödvändiga
sammanställningar av uppgifter på icke personell nivå som behövs för att
följa upp och utvärdera den egna verksamheten och för att uppfylla krav i
exempelvis EU-rättsakter på att tillhandahålla statistik. Eftersom uppgifterna
inte behöver behandlas på personell nivå är det enligt Datainspektionen
viktigt att bestämmelsen inte ger utrymme för en vidare behandling än vad
som är berättigat. En sådan begränsning kan vara att i förordningen ange att
uppgifterna som sammanställs ska vara pseudonymiserade (se skäl 26 i
dataskyddsförordningen). Datainspektionen anser därför att även
begränsningen av behandlingen behöver komma till uttryck i den aktuella
regleringen.
Direktåtkomst
I 4 kap. 10 § första stycket punkten 1 i förslaget till vägtrafikdataförordning
anges att Transportstyrelsen får medge en sökande direktåtkomst till
personuppgifter i vägtrafikregistret endast om
behörighets- och säkerhetsfrågorna är lösta på ett sätt som är
tillfredsställande från integritetssynpunkt. Enligt Datainspektionen är
bestämmelsen missledande i förhållande till innehållet i de bestämmelser om
säkerhet för personuppgifter som gäller enligt dataskyddsförordningen, se
artiklarna 5.1f, 25 och 32. Om säkerheten ska regleras måste det ske på ett
sätt som överensstämmer med dataskyddsförordningen.
I den föreslagna vägtrafikdataförordningen finns i inledningen en
bestämmelse om att förordningen kompletterar dataskyddsförordningen och
vägtrafikdatalagen. Hänvisningen i 4 kap. 10 § första stycket punkten 2 till
bland annat dessa regelverk framstår därför som oklar och bestämmelsen bör
bli föremål för ytterligare överväganden.
Mot bakgrund av detta avstyrker Datainspektionen förslagen i 4 kap. 10 §
första stycket punkterna 1-2.
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Registerutdrag
Vidare noterar Datainspektionen att det i kapitel 5 i förslaget till
vägtrafikdataförordning, i likhet med förordningen om vägtrafikregister,
finns bestämmelser där begreppet registerutdrag används. Med
registerutdrag avses i förslaget vissa sammanställningar av uppgifter
framtagna ur vägtrafikregistret varvid även avses utlämnanden till annan än
den registrerade. När det gäller begreppet registerutdrag kan det nämnas att
begreppet i praxis används för att uttrycka den registrerades rätt att på
begäran få information om de personuppgifter rörande denne som behandlas
av personuppgiftsansvarig (artikel 15 i dataskyddsförordningen och 26 § i den
nu upphävda personuppgiftslagen). De aktuella bestämmelserna i kapitel 5 i
författningsförslaget riskerar att ge upphov till missförstånd eller
tolkningsproblem för såväl de registrerade som verksamheterna som ska
tillämpa regelverket. Enligt Datainspektionen bör därför ett annat ord än
registerutdrag användas.

Detta beslut har fattats av enhetschefen Katarina Tullstedt efter föredragning
av juristen Nina Hubendick .

Katarina Tullstedt, 2018-08-20 (Det här är en elektronisk signatur)
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